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A Székely Nemzeti Múzeum rövid története 
1890—1900-ig.

Az 1890 évvel uj korszak nyílt meg a Székely Nemzeti 
Múzeum történetében. A múzeum gyűjteményei ugyanis ekkor 
jutottak a Székely Mikó-kollegium elöljáróságának gondozása 
és kezelése alá ama szerződés alapján, a melyet a felügyelő
bizottság 1890. szept. 11-ikén kötött a Székely Mikó-kolle
gium elöljáróságával. E szerződés értelmében a felügyelő
bizottság a múzeum gondozását és kezeltetését a következő 
feltételek .mellett bízta a kollégiumi elöljáróságra: a) a kol
légiumi elöljáróság a múzeum ideiglenes kezelését, illetőleg 
a múzeumőri teendőket a tanári karnak arra alkalmas szak
emberei közül választott vagy választottak által gyakorolja.
b) A felügyelő-bizottság a kollégiumban most is benn levő 
múzeumnak elhelyezésére szolgáló oly helyiségért, mely a 
czélnak megfelel és a látogatók által megközelíthető terje
delemmel bir. évenkint 300 forint; múzeumőri fizetésül — 
beleértve a takarítással járó szolgálatot is — szintén 300 
forint s igy összesen 600 forint adására kötelezi magát.
c) A felügyelő-bizottság, ha a múzeum elszállásolása vagy 
kezelése felől másként intézkednék, azt egy évvel megelő
zőleg a kollégium elöljáróságának tudomására hozza. Fen- 
tartatik a jog a kollégiumi elöljáróságnak is, hogy egy évi 
előleges felmondással ezen szerződést bármikor megszün
tethesse.

A múzeum ügyeinek vezetése azonban — az 1881-ben 
hozott alapszabályok értelmében — továbbra is a felügyelő
bizottság es az igazgató-választmánya hatáskörében marad.

A kollégium elöljárósága 1891. január 1-től kezdődőleg 
Dómján István, dr. Székely Bendegúz és Várkonyi Endre 
rendes tanárokat bízta meg a múzeum kezelésével, a kik 
a gyűjteményeket Benke István ideiglenes múzeumőrtől még 
1890. decz. 30-án átvették s maguk között a teendőket
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következőleg osztották be: Dómján I. a történelem tanára 
kezeli a könyvtárt, az okmány-gyűjteményt, az őskori régi
ségeket és az ethnographiai osztályt; dr. Székely Bendegúz 
a természetrajz tanára a természetrajzi osztályt; Várkonyi 
Endre a classica-philologia tanára pedig a római régisége
ket, az érem-gyűjteményt és az 1848—49-iki emlékek gyűj
teményét. Az irodai s egyéb teendőket pedig havonkint fel
váltva végzik.

A múzeumőrök működése első sorban a meglevő és 
újonnan érkező tárgyak elhelyezésére irányult, de e mun
kájukat is megzavarta az év közepén szükségessé vált köl
tözködés.

A kollégium keletre nyúló szárnyának kiépítése miatt 
ugyanis az eddigi helyiséget le kellett bontatni s e miatt a 
gyűjteményeket onnan ki kellett költöztetni. Az elöljáróság 
e czélra a kollégium épületének a piacz felőli részén levő 
s addig czukrász-boltnak használt fő-és mellékhelyiségeket 
jelölte ki, a hol jelenleg a múzeum régiségtára van beren
dezve. A költözködést a múzeumőrök junius 15-től julius 
15-ig hajtották végre s ezen idő alatt az elrendezkedéssel 
is előrehaladtak annyira, hogy a múzeum helyiségét julius 
19-én ismét megnyithatták a látogatók számára. A követ
kező évben azonban, mivel a kollégiumi építkezés miatt a 
a múzeum mellékhelyiségeit is le kellett bontatni.'a gyűjte
mények egyrészét ismét más helyre költöztették. Ekkor (1892 
júliusában) került a könyvtár a jelenlegi helyiségébe, azaz 
a kollégiumi épület keletre nyúló szárnyának egyik földszinti 
termébe.

A gyűjteményeknek az újabb helyiségekben való szak
szerű elhelyezése sok fáradsággal járt s csak lassan halad
hatott előre, minthogy a múzeumőrök közül dr. Székely B., 
a ki már 1891. második felében kollégiumi igazgató lett, a 
következő évben lemondott e megbizatásáról s igy a ren
dezés teendői a más két őr között oszlottak meg. Két év 
múlva Várkonyi Endre halála után (1894. október 30.),— 
a ki múzeumunk érdekében négy évig nemcsak benn a 
falak között, hanem künn társadalmi téren is buzgón műkö
dött és különösen az 1848—49-es emlékek gyűjteményét 
több értékes tárgygyal gyarapította — a Dómján István vál- 
laira nehezedett az egész múzeum kezelése az iroda- és igaz
gató-választmányi jegyzőség összes teendőivel egyetemben.

Dómján István a régiségtár tárgyainak az újabb helyi
ségben való elhelyezése és konzerválása után az igazgató
választmány megbízására első sorban 1894—1897. végéiga
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könyvtárt rendezi. A könyvekről czédula-katalogust készít
és az egyes műveket, a melyeknek száma akkor mintegy 
4500 volt, lehetőleg szak szerint törekszik elhelyezni s jól
lehet e törekvése a hely szűke miatt csak részben sikerül
hetett, a főczél mégis el van érve, a mennyiben a czédula- 
katalogus alapján bármelyik művet könnyen meg lehet 
találni. A műveknek körülbelül 2/3-ad része XVI—XVIII. 
századbeli nyomtatvány, s van köztük több, mint száz kötet 
kézirat, melyeknek érdekességét és a székely kultúra tekin
tetéből való fontosságát növeli az a körülmény, hogy . leg
nagyobb részük a háromszéki székely-családok tulajdona 
volt s mint e családok adományai jutottak múzeumunkba.

A könyvtár rendezése után 1898-ban a Hatolykai 
Potsa-, a Nyujtódi és Alsó-csernátoni Damokos és a Csik- 
szentmártoni Balázs alias Literati Szabó-család oklevéltárát 
rendezte. A kisebb családok okleveleit az úgynevezett 
nagy levéltárba osztotta be, a melynek kijavítását és rendezé
sét szintén ebben az évben fejezte be; az okleveleket pon
tos időrendben (évek, hónapok és napok szerint) helyezve 
el s a genealógiai táblázatokat és a pergamenre irt nemes 
leveleket külön csomagba osztva be.

Kemény papirtáblába összekötött húsz vaskos csomag 
foglalja magában a nagy levéltár okleveleit, a melyeknek 
száma körülbelől 5000-re tehető. .

1899- ben a Csikszentmártoni Balázs alias Literati
Szabó-család oklevéltárából a Csikszentmártoni Szabó József 
által ajándékozott oklevelek kivonatolását hajtja végre az 
adományozó főur óhajtására. .

1900- ban pedig az éremgyüjtemény rendezéséhez teszi 
meg az előkészületeket.

A felügyelő-bizottságnak és az igazgató-választmánynak 
a múzeum egyéb ügyeire vonatkozó működését a következő 
négy pont alá foglalhatjuk össze, u. m .: 1. az újabb szer
vezkedésre ; 2. az anyagi ügyek rendezésére s fejlesztésére; 
3. az állandó csarnok létesítésére; 4. a gyűjtemények 
ismertetésére s gyarapítására vonatkozó intézkedések.

1. A felügyelő-bizottság tagjai 1891. május 3-ikán 
utolsó alkalommal gyűltek össze Ettől fogva a bizottság 
jogkörét Háromszék vármegye főispánja, mint felügyelő
bizottsági elnök gyakorolja, a ki Dániel Gábor udvarhely
vármegyei főispánnak országgyűlési képviselővé választatása 
után lett az alapszabályok értelmében elnöke a felügyelő
bizottságnak. így az igazgató-választmánynak újra szerve
sése alkalmával, 1893-ban már elnöki utón intézkedik,
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midőn a választmánynak elhalt, vagy városunkból eltávozott 
tagjai helyett a régi tagok mellé ujakul ifj. Gödri Ferencz 
városi főjegyzőt, Gyárfás Győző főmérnököt, Fejér Manó 
róm kath. plébánost és dr. Székely Bendegúz Mikó-kollegiumi 
igazgatót nevezi ki. Ugyanakkor arról is értesiti az igazgató
választmányt, hogy a felügyelő-bizottság nevében a Székely 
Közművelődési és Közgazdasági Egyl. elnökének választmányi - 
tagul való kinevezésre dr. Künnle Tivadar ügyvédet ajánlotta.

E kinevezés megtörténte után az igazgató-választmány 
1893 julius 17-iki ülésében elnöknek Malik József polgári leány
iskolái igazgatót, jegyzőnek pedig Yárkonyi Endre múzeum
őrt választván meg, a régi tagokkal együtt következőleg 
alakul ú jra : Elnök Málik József, jegyző Várkonyi Endre. 
Választmányi tagok: Id. Bartha Imre árapataki földbirtokos, 
az alapitó úrnő megbizottja, Fejér Manó, ifj. Gödri Ferencz, 
Gyárfás Győző, Horváth István, dr. Künnle Tivadar, dr. 
Székelj- Bendegúz, Zayzon Béla, Konya Gábor, mint a Sz. 
N, Múzeum pénztárosa* és Dómján István, mint muzeum-őr.

2. Az újra szervezett igazgató-választmánynak első 
teendője a múzeum anyagi ügyeinek rendezése volt.

A Sz. N. Múzeum megalapításakor ugyanis Háromszék- 
vármegye a tanulmányi alapból évi 700, Csikvármegye 
100 és Udvarhelyvármegye pedig kerek számban 45 forint 
fentartási segélyt szavazott meg. Ezen összegekből és az 
özv. Cserey Jánosné, sz. Zathureczky Emilia alapitó úrnő 
1000 forintos alapítványának 6%-os kamataiból tartotta 
fenn magát a múzeum 1882-ig. Ettől kezdve azonban Csik
ós Udvarhelyvármegye a felajánlott összeget nem fizette, 
sőt a Háromszékvármegye által felajánlott 700 forintból 
is, — minthogy az igazgató választmány az illető években 
nem tartott üléseket, — 1885—1889-ig évenkint csak a 
múzeum-őr fizetése 500 forint, a Székely Mikó-kollegiummal 
kötött szerződés után 1890—1892-ig pedig csak a kollégium
nak fizetett évi 600 forint utalványoztatott ki.

Az anyagi ügyek rendezése érdekében tehát az igaz
gató-választmány első sorban Csik- és Udvarhelyvármegye 
törvényhatóságait keresi meg a felügyelő-bizottság utján a 
felajánlott fentartási segély folyósítása végett, de a többszöri 
felszólításnak se lett eredménye. Azután pedig Háromszék
vármegye törvényhatóságánál tesz lépéseket az 1885—1889-ig 
évi 200, összesen 1000 forint és az 1890—1892-ig évi 100,

* Kinek 1895-ben történt nyugdíjba vonulása után Kovács László 
megyei pénztárnok lett múzeumi pénztárossá.
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összesen 300 forint ki nem utalt fentartási segély biztosítása 
czéljábói. A szóban forgó összegeket a vármegye törvény
hatósága a felügyelő-bizottság elnökének intézkedésére kész
séggel ki is utalta s a múzeum pénztárosa azokat a „Székely 
Nemzeti Múzeum tartalékalapja" czimen takarékpénztárba 
helyezte.

Időközben 1893. végén a fentartási költségek fedezé
sére egy alapítványt is kapott a múzeum br. Szentkereszty 
Stephanie ő méltóságától. A nemesszivü bárónő ugyanis ekkor 
tette le 100 forintos alapítványát „Zágoni br. Szentkereszty 
Ferencz alapítvány" czimen testvérének kegyeletes emlékére.

Az 1897. évben pedig a nagyméltóságu vallás- és köz
oktatásügyi miniszter ur kegyeskedett múzeumunk számára 
200 forint rendkívüli államsegélyt utalványozni.

A következő évben a Székely Nemzeti Múzeumnak 
kulturális hivatását fölfejtve újabb és nagyobb államsegélyért 
folyamodik a felügyelő-bizottság, de kérése fedezet hiány 
miatt nem volt teljesíthető.

1898-ban a múzeumok és könyvtárak országos főfel
ügyelőségének a felhívására múzeumunk szellemi és anyagi 
ügyeinek előmozdítása végett mindennemű gyűjteményei 
tekintetében alárendeli magát az állami felügyeletnek s 
ugyanakkor a nevezett főfelügyelőségnek támogatását kéri 
minden irányban.

Az országos főfelügyelőség a múzeum hivatásának meg
valósítására készséggel felajánlja közreműködését s jelezi, 
hogy a felügyelő-bizottság elnökénfik-.kérésétis.feTjesiti,.a 

TrreHfiyíBTen fölfogja kérni mind a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urat, mind pedig Csik- és Udvarhelyvármegyék 

jörcényhatóságait, hogy. azon összeget, .melyet Háromszék- 
varmégve közönségének áldozatkészsége a múzeum csar
nokára eddig Összegyűjtött, hozzá)árulásíikkal kiegészítsék.

Az állámfTelügyeletnek áldásos voltát a következmé
nyek már eddig is eléggé igazolták, a mennyiben éppen az 
országos főfelügyelőségnek ajánlatára a vallás- és közokta
tásügyi miniszter ur a múzeumunkat 1900-ban 600, 1901-ben 
pedig 1200 korona államsegélyben részesítette.

3. A Székely Nemzeti Múzeum állandó csarnokának 
létesítése végett — Háromszékvármegye főispánjának lelkes 
kezdeményezésére — 1890-ben indított társadalmi mozgalom
nak* fényes eredménye lett.

* Részletes leírását lásd a Székely Nemzeti Múzeum Értesítője 
I. Rósz 31—39. lapjain.



■ A felügyelő bizottság 1891. május 3-iki gyűlésében 
örömmel veszi tudomásul Háromszékvármegye főispánjának 
az egy évi gyűjtés eredményéről szóló előterjesztését, a mely 
szerint addig a napig 6256 forint 92 kr gyűlt össze. A gyűj
tés azután is nemes buzgósággal foly tovább s a Székely
föld áldozatkész közönsége a Székely Nemzeti Múzeum 
állandó csarnokának szükségességét elismerve és méltá
nyolva, közadakozásból és más társadalmi mozgalom utján 
az 1901 év végéig több, mint 28,000 koronát gyűjtött össze 
a nemes czélra.*

1894-ben a múzeum csarnok eszméje egy lépéssel 
közelebb jutott megvalósulásához. Ebben az évben t. i. 
az igazgató-választmány kezdeményezésére és a felügyelő
bizottság elnökének buzgó támogatása folytán egyfelől a 
Székely Művelődési és Közgazdasági Egylet a Székely Nem
zeti Múzeum állandó elhelyezésére szolgáló épület létesit- 
hetésére 5000 forint alapítványt ajánl föl, melynek kiutal
ványozását akkor teljesiti, mikor a csarnok tervrajza meg
tekintés végett bemutattatik és az építkezés egyfolytában 
való bevégzése biztosítva lesz. Másfelől pedig Háromszék
vármegye törvényhatósága az igazgató választmány kérésére 
határozatilag kimondja, hogy a vármegye közönsége az 
állandó csarnok emelésére vonatkozó törekvést a legmele
gebben pártolja s annak megvalósítása végett a Székely 
Mikó-kollegiummal szemben fekvő s a vármegyei tanulmányi 
alap tulajdonát képező telkén azt a földszintes épületet, 
mely jelenleg az árvaszék és a járásbíróság czéljaira szol
gál, a már szerzett jogok épségben tartásával készséggel 
átengedi s e végett a vármegye alispánját megbízza, hogy 
ez iránt a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur jóváhagyá
sát előzetesen kérje ki.

Ugyancsak Háromszékvármegye törvényhatósága ne
hány évvel később, 1898-ban elhatározza, hogy a vármegyei 
tanalap tőke vagyonából a csarnok építési költségeinek fe
dezésére a múzeum helyiségeiért jelenleg is fizetett évi 300 
forint haszonbért 6000 forinttal meg fogja váltani s az 
építés megkezdésekor kifogja fizetni. .

E határozatot a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur is jóváhagyá 23.600—1899. sz a. magas rendeletével.

Ily előzmények után a felügyelő bizottság elnöke: 
Potsa József cs. és kir. kamarás, v. b. 1.1., főispán, — mint
hogy a Háromszékvármegye törvényhatósága által fölaján-

Lásd jelen Értesitö 14. lapját,
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lőtt területnek átengedése iránt a vallás és közoktatásügyi 
miniszter úr jóváhagyása még nem érkezett volt le, —.a, 
múzeum csarnok számára egy újabb területet szemel ki a 
piacztéri felső sétatérről lejövő szerpentin-ut kanyarulatában 
s az ideépitendő csarnok tervrajzát 1898-ban Huszka. József 
fővárosi tanárral székely-magyar stylben el is készítteti. A 
tervrajzot pedig a Történelmi Társulatnak és az Országos 
Mérnök- és Építész-Egyletnek véleményezés végett még abban 
az évben felküldi. A Történelmi Társulat jóváhagyása és ‘ 
az Országos Mérnök- és Épitész-Egylet azon ajánlatának 
teljesítése után, — hogj? a homlokzat magyar stylje terjesz
tessék ki összhangzóan az egész épületre, — 1899-ben a : 
múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelőségének is 
beküldi felülvizsgálat végett, hogy abban a nevezett főfel
ügyelőség óhajtása szerint olyan múzeumi szempontok is 
érvényesülhessenek, a melyekre az előbb említett testüle
tek nem lehettek tekintettel.

Az országos főfelügyelőség a kiszemelt területet alakja 
és kicsiny terjedelme miatt kifogásolja s egyúttal észrevéte
leit a tervrajzra vonatkozólag-is megteszi. A felügyelő-bizott
ság elnöke pedig a főfelügyelőség által felsorolt utasítások 1 
megfontolása alapján- - miután időközben a Háromszékvár- i 
megye törvényhatósági bizottságának előterjesztésére a vár
megyei tanulmány-alap tulajdonát képező telekből megfelelő 
területnek az építés czéljaira való átengedését mind az igaz
ságügyi-, mind pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 
engedélyezte, — a csarnok helyét illetőleg ismét visszatér 
az eredeti tervhez és a gyűjtemények elhelyezése, kezelése 
s a jövő gyarapodás érdekében legczélszerübbnek tartván, hogy 
a csarnok aHuszka József tanár tervrajza székelymotivumainak 
megtartása mellett az árvaszéki épület fölébe építtessék, mert 
igy a múzeum csarnoka egyúttal a város ezen pontjának külső ‘ 
díszét is nagymértékben emelné. — a tervrajznak ily értelem
ben való elkészítésére Gyárfás Győző kir. főmérnököt felkéri.

4. Az igazgató-választmány figyelme a gyűjtemények ismer- 
tetésére és gyarapítására is kiterjedt. A gyűjtemények ismer
tetése végett adja ki Nagy Géza múzeumőr szerkesztése 
alatt az igazgató-választmány 1890 ben a Székely Nemzeti 
Múzeum Értesítőjének I. részét, melyben a szerkesztő egy
felől a múzeum történetét foglalja össze az alapítástól 1889 ig, 
másfelől az egyes gyűjteményeket ismerteti kritikai tanul
mány kíséretében, végül pedig az 1879—1889-ig beérkezett 
adományokat sorolja föl az adakozók nevének betűrendjé
ben. 1891-ben megjelenik az Értesítő II- része is, a székely
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népet érdeklő tudományos ismertetésekkel és értekezések
kel. Ezen az utón tudomást szereznek gyűjteményeinkről a 
hazai nagyobb könyvtárak és tudományos testületek is s a 
nevezetesebb codexe^ könyvek és értékesebb tárgyaknak 
kikölcsönzése s tudományos felhasználása végett összeköt
tetésbe is jöttek múzeumunkkal.

A gyűjtemények szélesebb körben való megismerteté
sére is kedvező alkalom nyilt az 1896-iki ezredéves országos 
kiállitás évében. Múzeumunk 95 tárgygyal vett részt e kiállí
táson s nemcsak mennyiség, hanem minőség tekintetében 
is figyelemre méltó helyet foglalt el mindenik korszak cso
portjában a vidéki múzeumok között. Hasonló számú tár
gyat állított ki 1900-ban a székely nép kulturális múltjának 
illusztrálása végett a párisi nemzetközi kiállításon s mind 
a két helyen megfelelő elismerésben részesült.

A gyűjteményeknek vásárlás utján való gyarapítása 
terén a fentartási alap csekélysége miatt az igazgató-választ
mány csak kisebb beszerzésekre szorítkozhatott. Ily körül
mények között mindössze csak két nagyobb vásárlást 'említ
hetünk fel :1898-ban szerezte meg múzeumunk „Fejér György: 
Codex diplomaticus“-át a supplementumokkal együtt 44 
kötetben 1200 koronával. Ugyanebben az évben vette meg 
az igazgató-választmány a 140 drb ezüst és 23 drb rézérem
ből álló illyefalvi éremleletet 400 koronával néhai Révay 
Lajos sepsi-szentgyörgyi ev. ref. lelkész örököseitől. (Ismer
tetését lásd a Sz. N. Múzeum Értesítője II. rész 4—8. lapjain). 
Ezektől eltekintve múzeumunk gyűjteményeinek gyarapodása 
a legnagyobb részben a székely nép múltja iránt lelkesülő 
adakozók áldozatkészségének köszönhető.

Az igazgató-választmány a beérkezett adományokat 
hazafiui köszönetének nyilvánítása mellett az évi jelentések
ben és a „Székely Nemzetiben annak idején el is szá
molta, de nem zárhatjuk le rövid ismertetésünket a nélkül, 
hogy e helyen is köszönetét ne mondjunk mindazoknak, a 
kik a múzeum fejlődését kegyes adományaikkal szívesek 
voltak elősegíteni.

Fogadják tehát a nemes szivű adakozók múzeumunk fel
ügyelő-bizottságának és igazgató-választmányának hálás kö
szönetét. Vajha a közönség eddig tapasztalt áldozatkészsé
gének fokozódása folytán a székely nép dicső múltjához mél
tóan valósíthatná meg a Székely Nemzeti Múzeum kulturális 
hivatását!

Péter Mózes,
mázeumőr.



J e l e n t é s
a Székely Nemzeti Múzeum 1901. évi állapotáról.

A Székely Nemzeti Múzeum életében az elmúlt 
1901. esztendő mind anyagi, mind szellemi fejlődése 
tekintetében, a sikeresebbek közé tartozott. A múzeu
mok és könyvtárak országos felügyelősége utján 
nyert magasabb államsegély és a múzeumunk sorsát 
szivén viselő közönség áldozatkészségének intensi- 
vebb megnyilatkozása eredményezte, hogy czéltuda- 
tos munkával a múzeum egyes osztályai az eddigiek
nél nagyobb mértékben gyarapodhattak.

A múzeum belső ügyeit intéző igazgató-választ
mány legjobb tudása és tehetsége szerint igyekezett 
nemes hivatásának megfelelni, hogy a Székely Nem
zeti Múzeum ügyét előbbre vigye. Munkájában nagy 
segítségére volt Potsa József v. b. t. t., főispán fel
ügyelő biz. elnök ur ő nagyméltóságának lelkes 
támogatása, ki az ő nagyméltóságát jellemző fárad
hatatlan buzgalommal szentelte sok irányban igénybe 
vett idejét múzeumunk felsegitésére.

Midőn a Múzeum múlt évi állapotáról köteles 
jelentésünket megtesszük, nem elégedhetünk meg 
azzal, hogy jegyzőkönyveinket kivonatoljuk és a gyűj
temények szaporodásának száraz jegyzékét adjuk, 
hanem kikeli terjeszkednünk mindazokra a mozza
natokra, melyek a múzeum belső viszonyaira világot 
vetnek, mert a múzeum is, mint minden egészséges

i
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intézmény, élő szervezet, melynek életére a külső 
és belső körülmények összege befolyással van.

Az igazgató-választmány a régi tagokkal kez
dette meg működését, de nemsokára súlyos csapás 
érte. Az a nagy veszteség, mely Múlik József halá
lával Háromszékvármegye, mondhatni az egész 
Székelyföld kulturális intézeteit sulytotta, a Székely 
Nemzeti Múzeumot is gyászba borította. Igazgató
választmányunknak 20 éven keresztül, első alaku
lásától kezdve egyik legbuzgóbb és legmunkásabb 
tagja volt, 1893. junius 17-étől kezdve pedig 1901. 
márczius 11-én bekövetkezett elhunytéig, mint annak 
tevékeny elnöke vezette a Székely Nemzeti Múzeum 
ügyeit. Lankadatlan buzgalommal, odaadó lelkese
déssel és nemes munkával az elsők közt fáradozott 
abban, hogy a Székely Nemzeti Múzeum nevének 
megfelelően nagygyá, erőssé fejlődjék.

Igazgató-választmányunk mély fájdalommal fo
gadta .szeretett elnökének elhunytét: vesztesége 
felett érzett mély fájdalmát s az elhunytnak érde
meit jegyzőkönyvében megörökíteni határozta ; öz
vegye és családja előtt a pótolhatatlan veszteség 
felett legőszintébb és legmélyebb részvétének adott 
kifejezést. A Székely Nemzeti Múzeum emlékezetét 
mindig hálás kegyelettel fogja megőrizni. Emléke 
legyen áldott!

Az igazgató-választmány a lefolyt évben hétszer 
tartott gyűlést és 88 pont alatt tárgyalta a múzeum 
ügyeit. Április 11-én tartott gyűlésében elhunyt 
elnöke helyébe ifj. Gödri Ferencz tagtársunkat Sepsi- 
Szent-György város polgármesterét, az igy megürült 
igazgató-választmányi tagságra pedig Févay Fái 
helybeli ev. ref. lelkészt választotta meg egyhangú 
határozattal. Ugyanekkor jelentetett he, hogy a 
Székely Mikó-kollegium elöljárósága a múzeum és 
a kollégium közt fennálló szerződés alapján a
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múzeum második őrévé dr. László Fcrencz főgimn. 
r. tanárt választotta meg. Mindezekről a személyi 
változásokról felterjesztés intéztetett a méltóságos 
felügyelő-bizottsághoz. Dr. László Ferencznek őrré 
történt megválasztásáról a múzeumok és könyvtárak 
orsz. főfelügyelőségéhez is köteles jelentés tétetett.

A múzeumok és könyvtárak országos főfel
ügyelősége az 1900. évre utalványozott 600 kor. 
állami segély felhasználásáról felterjesztett jelentést 
162—1901. sz. leiratában helyeslöleg vette tudo
másul és örömmel győződött meg annak adataiból, 
hogy a múzeum vezetőinek a gyűjtemények fej
lesztése körül kifejtett buzgó tevékenységét kedvező 
eredmény jutalmazta. Ugyanezen leiratában jelzi, 
hogy az 1901. évi segélyezési javadalomból a múzeum 
könyvtárának fejlesztésére 600, régiségtárának és 
iparművészeti múzeumának gyarapítására 600, össze
sen 1200 koronát hozott, a múzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsával egyetértésben, a vallás- és közokta
tásügyi miniszter ur őnagyméltóságának javaslatba. 
Ezen előterjesztés alapján a miniszter ur 35778. sz. 
rendeletével a javaslatba hozott 1200 korona állam
segélyt utalványozta. Múzeumunk könytára, régiség
tára és iparművészeti gyűjteménye ily módon birto
kába jutottak az eredményes működéshez nélkülöz
hetetlen anyagi eszközöknek. A segélyösszeg fel
használásáról az egyes gyűjtemény-osztályok gya
rapodásának leírásánál fogunk szólalni. Itt csak azt 
említjük meg, hogy deczember hóban felterjesztett 
jelentésünket és számadásainkat az évi államsegély 
felhasználására vonatkozólag az országos főfelügye
lőség 7—1902. sz. leiratában jóváhagyóan tudomá
sul vette és úgy a könyvtár, mint a múzeum gya
rapítására tett intézkedéseket egészében helyesnek 
találta. '

Múzeumunk 23 éves fennállása óta egészen 
helyes okokból a székelység múltjára vonatkozó

í*
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emlékek összegyűjtésére és megmentésére helyezett 
nagyobb súlyt. B nemű gyűjteményeink (a régiség
tár, éremtár, könyvtár és oklevéltár) ha a teljesség 
színvonalára nem is emelkedhettek és még hosszú 
időn keresztül itt is sok a tennivaló, mégis gazda
goknak és — a mi a legfontosabb —  szervezetteknek 
mondhatók az ethnographiai és természetrajzi osz
tályokhoz képest, melyekre vonatkozólag ma is áll, 
mi 10 évvel ezelőtt állott, hogy nagy hézagai vannak, 
melyeket egyes értékesebb tárgyak nem tölthet
nek be.

Eljöttnek láttuk az időt, hogy ezen gyűjtemé
nyeinket is, a tátongó hézagok betöltése áltál, rend
szeres és öntudatos munkával szervezettekké tegyük, 
mert csak ezáltal leszünk abban a helyzetben, hogy 
a magunk körének mivelődéstörténeti és természet
tudományi képét a maga egészében bemutathassuk.

Ezen okokból részletesen indokolt felterjesz
tést intéztünk az országos főfelügyelőséghez és 
kértük, hogy hathatós közbenjárásával, a magas kor
mánynál a Székely Nemzeti Múzeum ethnographiai és 
természetrajzi osztályainak gyarapítására is megfelelő 
általány-összeg folyósítását kieszközölni kegyesked
jék. Kifejtettük, hogy ezen tárgyak összegyűjtésének 
munkája múzeumunkra nézve mennyire sürgős, hogy 
az idő szelleme az anyagiakért vívott mind nehezebb 
és nehezebb küzdelem, a kultúra terjedése az ipar 
és közlekedés fejlődése a Székelyföldön is mily 
rohamosan tüntetik el az ethnosra vonatkozó tár
gyakat s ha sokáig késünk nem lesz a mit meg
mentenünk ; hogy a Székelyföld s különösen pedig 
Háromszékmegye növénytani és állattani tekintetben 
még részletesen átkutatva nincs, faunája és flórája, 
de meg ásványai, kőzetei és kövületei is össze
gyűjtve nincsenek, pedig a természetnek mindezek 
a tárgyai a kultúra terjesztésében ható és mozgató 
segédeszközök, a szemléltető oktatás faktorai.
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Reményünk van, liogy kérésünk, teljesittetni fog, 
s hogy jövő évi jelentésünkben múzeumunk ezen 
osztályainál is megfelelő fejlődésről számolhatunk be.

Szintén a természetrajzi osztály gyarapítása 
czéljából kértük az orsz. főfelügyelőséget, hogy 
abból a rovar-gyűjteményből, mely a vidéki múzeu
mok számára eszközölt gyűjtésekből és a Magyar 
Nemzeti Múzeum kettős példányaiból a vidéki gyűj
temények közt kiosztatik, múzeumunk is részesed
jék. Az orsz. főfelügyelőség 388—1901. sz. leiratá
ban értesített, hogy a tavaszszal végzendő szét
osztás alkalmával, kérésünk figyelembe fog vétetni.

Képzőművészeti osztályunk gyarapítása czéljá
ból folyamodtunk a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter úrhoz, hogy a vidéki múzeumok közt 
való kiosztásra vásárolt képzőművészeti alkotások
ban múzeumunk is részesittesék. A vásárolt képek 
és szobrok kiosztása, mint a lapokból értesültünk, 
már megtörtént, de kérésünk ez alkalommal — úgy 
látszik — nem teljesítetett.

Mindezeken kívül igazgató-választmányunk 
egyesekhez és testületekhez is több esetben inté
zett felhívást, vagy tudakozó levelet, melyeknek a 
legtöbbször meg is volt a kellő eredménye.

Az 1900 évi párisi nemzetközi kiállításra kül
dött tárgyak az év elején visszaérkeztek s a kiállítás 
magyar osztályának kormány biztossága 18527—1901. 
sz. iratában a részvételért, a nemzeti-ügy érdekében 
tanúsított készséges támogatásért és áldozatért 
múzeumunk igazgatóságának hazafiui hálás köszö
netét mond.

Az újon alakult igazgat ó-válaszmány nevében 
és megbízásából ifj. Gödri Ferenc* elnök, lUvay Pál 
és dr. László Ferencz igazgató-válaszmányi tagok októ
ber 10-én tiszteletüket tették Imecsfálváa özv. Cserey 
Jánosáé sz. Zathnreezky Emília úrnő Öméltóságánál s 
kifejezve azon elévülhetetlen érdemeket, melyeket
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Öméltósága a Székely Nemzeti Múzeum megalapításával 
szerzett, az igazgató-választmány soha el nem múló 
háláját tolmácsolták. Az alapitónö a megemlékezést 
köszönettel fogadta és biztosította, a küldöttséget, 
hogy a Székely 'Nemzéti Múzeum előhaladása érde
kében tőle kitelhető minden erejével továbbra is 
közre fog munkálni.

A múzeum végleges otthonául szolgáló Múzeum
csarnok építésének ügye a lefolyt évben nagy lépés
sel haladt előre. Háromszékvármegye törvényható
sági bizottságának előterjesztése alapján a vármegyei 
tanalap tulajdonát képező telekből megfelelő terü
letnek az épület czéljaira való átengedését mind az 
igazságügyi, mind pedig a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter ur engedélyezte.

Fotsa József v. b. t. t. főispán és felügyelő bizot
tsági elnök ur lelkes buzgósága és tevékeny mun
kája megteremtette azt az alapot is, melyből a Székely 
Nemzeti Múzeum állandó csarnoka fel fog épülni. 
Az ő lelkes akcziójának eredménye, hogy közada
kozás és más társadalmi mozgalom utján a székely
nép filléreiből több mint 28,000’korona gyűlt össze 
erre a czélra. Háromszékvármegye pénztári hiva
talának kimutatása szerint 1901. év utolsó napján 
az építési alap vagyoni állása a következő: '
1. A Háromszéki Takarékpénztárnál a 10:253. sz. be

téti könyv szerint el van h e l y e z v e .................... 21348 kor. 20 fii.
2. A ITároniszéki Takarékpénztárnál a 11785. sz. be

téti könyv szorintel van helyezve ......................... 4S71 „ 96 „
3. Az Erdővidóki Takarékpénztárnál az 1237. sz. be

téti könyv szerint el van h e l y e z v e ...................  1732 ,, 22 „
4. Az Erdővidóki Takarékpénztárnál a 812. sz. betéti

könyv szerint el van h e l y e z v e ............................... 431 „ 86 „
Összesen . 28384 kor. 24 fii.

5. Ehhez még hozzájárni a Háromszékvármegye kö
zönsége által megajánlott .................... 1 . . 12000 ,, — „

6. és a Székely Egyesület alapítványa . . . .  10000 kor. — fii.
Az építési alap vagyona te h á t : 5 0384  kor. 24  fii.

Az épület tervrajzának elkészítése most van fo
lyamatban. Ha a munkálat elkészül és az országos
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főfelügyelőség- is felülvizsgálta, hozzá lehet fogni 
az építéshez. Ilyképen aztán a Székely Nemzeti 
Múzeum legégetőbb szükséglete is kielégítést fog 
nyerni. Mostani helyiségeiben a gyűjteményeknek 
nem szakszerű, hanem csak akármilyen elhelyezése 
is, sok esetben teljes lehetetlenség. Az idén éreztük 
valójában, hogy a folyton szaporodó gyűjtemény 
befogadására egymástól távolfekvő két helyiségünk 
mennyire szűk. A Székely Nemzeti Múzeum fontos 
kulturális feladatát a maga teljes egészében csak 
akkor fogja betölteni tudni, ha uj otthonába át- 
költözbetik.

Igazgató-választmányunk foglalkozott még azzal 
a kérdéssel is. hogy még 1881-ben szerkesztett 
alapszabályaink a változott viszonyoknak megfelelő 
átalakitást nyerjenek. Minthogy ezt az átalakítást 
csak körültekintő munkával lehet végezni, a társ
múzeumokhoz, alapszabályuk és ügyrendjük meg
küldése czéljából, felhívást intéztünk. A felhívásnak 
meg is volt az eredménye. — E kérdéssel kapcsolat
ban lesz alkalmunk azzal a másik fontos kérdéssel 
is foglalkoznunk, melyről már több Ízben volt szó, 
hogy a mostani szervezetünk érintetlen meghagyása 
mellett egy szervezendő múzeum-egyesület kere
tében a társadalom nagyobb részének aktív mun
káját és érdeklődését mindenképen lehessen fel
kelteni.

Ha megemlítjük még, hogy múzeumőrök a 
gyűjtemények gyarapodásáról, rendezéséről és szak
szerű lajstromozásáról és múzeumunk másnemű vi
szonyairól a választmánynak esetről-esetre beszá
moltak, hogy a folyó ügyek elintézést nyertek, a 
múzeum múlt évi állapota általános leírásának
végére is értünk. ^*

A múzeum gyarapodásáról örömmel jelenthet
jük, hogy a múlt év története e tekintetben is elég
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örvendetes képet nyújt. A szaporulati leltár adatai 
szerint 436 tételszám alá bevezettetett 9069 tárgy, 
ebből ajándék 5515, vétel 3554 tárgy.

I. A régiségtár és éremtár gyarapodása mind 
számra, mind pedig' a tárgyak értékére nézve jelen
tékeny volt. Részben a nyert államsegélyből, részben 
pedig rendes költségvetésünk terhére több helyen 
végeztünk archaeologiai ásatásokat.

1. Wosinshj Mór orsz. felügyelő ur vezetése 
alatt juh 2-án d. e. a helybeli vasúti állomás kör
nyékén, az u. n. Eprestető több pontján, az ott nagy
számban található putrik közül egy néhányat vizs
gáltunk át. A telep korának megállapításán kívül 
17 egy vagy más tekintetben értékes edény töredék 
volt rövid ideig tartó munkánk eredménye.

2. Kézdi-Martonfalva község határában július 
6—7-én Vaj na István odavaló birtokos szives meg
hívására ifj. Gödri Vermen elnök, Gyárfás Győző és 
dr. László Ferencz igazgató-választmányi tagok rész
vétele mellett próbaásatásokat végeztünk. Próba- 
sánezokat huztunk a Gsegej nevű határrészen, a 
őasnmrHO-dülőben, a Gödrös-uton; átvizsgáltuk to
vábbá Kézdi-Martonfalva és Hutolyka közt a Felceteüyy 
mellett elterülő 6 tumulus közül a Rókadombot, Tatár
halmot, és a Horváth István földjén levő legkisebb 
tumulust. Az első 3 helyről már régebben is került 
múzeumunkba néhány tárgy. Ez alkalommal kifej
tettünk egy nagyobbszabásu földalatti putrilakást; 
innen és a többi helyekről 157 drb tárgygyal gaz
dagodott őskori gyűjteményünk.

Nem mulaszthatjuk el, hogy Vájná István föld
birtokos urnák, ki az ásatások egész ideje alatt 
múzeumunknak nagy szolgálatokat tett, e helyen is 
köszönetünket ne nyilvánítsuk.

3. Sepsi-Szent-György város területén a Váradi 
József-utczában végzett földmuukálatok közben a 20. 
sz. telek utczafelőli részén 190 cm. széles és 140
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cm. mély, fekete humuszszal, edénytöredékekkel, 
csontokkal, égetett agyaggal kitöltött és helyenként 
szénnyomokat mutató földalatti üregre akadtak. Az 
üreg részletes átkutatása alkalmával egy kőbalta- 
élet, egy ismeretlen rendeltetésű (talán fúró) kőesz
közt és nehány érdekes edénytöredéket találtunk. 
A szomszédos 18. sz. telek udvarán 3 sirgödör kör
vonalai is mutatkoztak. Az egyikben erősen meg
görbült gerinczoszloppal, zsugorított helyzetű csont
vázat találtunk. Melléklet nem volt semmi.

Az államsegély terhére a sepsi-szentgyörgyi 
őrlői és gémvári őskori telepek részletes és rend
szeres felkutatását is munkába vettük. Az előmun
kálatok elvégzése után indokolt felterjesztésben az 
országos főfelügyelőséghez fordultunk, hogy az 1901. 
évi államsegélyből 400 koronát ezen telepek átku
tatására fordíthassunk. A főfelügyelőség 476—1901. 
sz. leiratában a kért engedélyt megadta, de a korán 
beállott esős, téli időjárás miatt megkezdett mun
kánkat csak két napon folytathattuk tovább.

4. Az örl<ői telepen a felkutatott két tűzhelyből 
előkerült 1 kőbalta, 5 kőbalta-töredék, 3 orsógomb, 
1 agyag nehezék, 4 pattogtatott kőszilánk, 4 törőkő, 
néhány agyagtapasz a sátorkaró benyomatával, 1 
szarvas-agancs darab, 97 drb egy, vagy más tekin
tetben jellemző edény-töredék, továbbá sok emberi 
és állati csont. E helyről a múzeumban elhelyezett 
tárgyak száma 198.

5. A gémvári telep két pontján egymás felett 
fekvő több tiizpaddal két konyhahulladékhalmot ta
láltunk. Mindkettőt rétegenként égetett agyag, szén, 
állati csont, kagylóhéj, sok cserépedény töredék és 
penészes föld töltötte ki. Az egyikből egy 7 cm. 
hosszú tűzön pattogtatott^ tűzkő késpenge is került 
elő. A telep D-i fokától É-i irányban húzott próba- 
sáncz 70-ik méterénél a jelenlegi felszín alatt alig 
15 cm. mélyen egy csontváz-sirra is bukkantunk. Az
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E-U-i irányban egyenesen kinyújtott csontváz hossza 
176 cm. volt; fejétől és lábától liosszvoimlban 40 
cm. távolságra ekevas által öszetört cserépedénye
ket találtunk. A sirt a leggondosabban átvizsgáltuk, 
de más mellékletet nem kaptunk. A csontvázsir 
E-i végétől 10 cm. távolságra, a telepet a szom
szédos területtől elzáró védő-sánczot is megtaláltuk 
és aztK-felé 22 m. távolságig ki is fejtettük. Fekete 
lmmuszszal, égett agyaggal, cseréptöredékkel, emberi 
és állati csontokkal volt kitöltve. Erről a telepről 
474 drb tárgygyal gazdagodott múzeumunk.

Az ásatásokon kívül a régiséglár vásárlás és 
ajándékozás utján is gyarapodott. A praékistoriai 
tárgyak közül említésre méltók : Balázs Márton gyűj
téséből Márkosfalváról 2 kőbalta, egyik trachytból 
(hossza 140 mm., lyukátmérője 25 mm.), másik ob- 
sididiánból (hossza 107 mm., lyukátmérője 17 mm.), 
Ikafalcáról egy négy-csücskös római tál, a kézdioásár- 
helyi barompiaczról 3 urna, 3 csupor, 54 edénytöre
dék, Malisáról 3 agyag nehezék és 1 trachyt fedő
kő ; ' özv. Cserei/ Jánosáé ajándékából Gelenczéről 1 
füles-kávás bronzvéső (hossza 115 mm., éle 50 mm.), 
Antos János abonyi birtokos ajándékából az 1900. 
év deczember havában az abonyi szőlők területén 
talált avarkori sirleletből összesen 171 drb tárgy 
(köztük 4 urna, 1 urnatöredék, 1 orsógomb, 11 ka
rika, 2 fülbevaló, 1 késtöredék, 120 drb üveggyöngy, 
nehány övcsatt és övdisz).

A fegyverek és más felszerelési tárgyak közül 
fontosabbak : Balázs Márton gyűjtéséből 2 díszített 
lőporszarú, 1 lőpormérő-eszköz, 36 drb 1848—49-es 
ágyúgolyó (állítólag Gábor Áron öntései), 17 sar
kantyú, 12 kengyel vas, 7 zabla, 2 lándzsa (Albis- 
ból) és özv. Cserey Jánosné ajándékából 1 japáni kard.

Az érmek közt első helyen említendő a Kovács 
Kde ur által nagyobb részben alapítványul, kis rész
ben cserében küldött 108 drb III. Béla és II.
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Endre korabeli ezüst érem. Balázs Mártontól vásárol
tunk 117 drb magyarországi és erdélyi ezüst érmet; 
Incze Kálmán márkosfalvi birtokos ajándékozott 5 
drb réz és 7 drb ezüst érmet (köztük 1 tetradrach- 
mon) és Veres Lajos gymn. tanuló 6 drb értékes 
ezüst érmet. Háromszékvármegye gazd. bizottsága 
múzeumunkban helyezte el az ezredéves orsz. kiál
lítás körül szerzett kiváló érdemek jutalmául nyert 
ezüst érmét. A papírpénzek nagyobb részt Kossuth- 
bankókban gyarapodtak. Balázs Márton egymaga 214 
drb-ot ajándékozott. Vásárlás utján szereztünk egy 
fraticzia forradalomkori (1792. okt. 24) papírpénzt. 
Az éremtár egész gyarapodása 914 drb tárgy volt.

II. Jelentékeny volt az ipari és néprajzi osztály 
gyarapodása is Az államsegélyből vásároltunk Há- 

• romszékmegye területén gyűjtött 739 drb székely 
bokaly kancsót, melyekből és múzeumunk többi 
bokalyaiból kiváló becsű kollekcziót állíthatunk össze, 
továbbá íü)L_drh. régi kályha-csempét (kályha-fiók) és 
2 drb XVIII. századbeli ónkannát 1728 és 1723 
felírással s 2 drb óntányért. Ugyancsak az állam
segélyből vásároltuk meg azt a nagyértékü rajzgyüj- 
teményt is, mely 107 lapon 858 drb háromszék- 
megyei válogatott húsvéti Írott tojásnak a színek 
és alakok pontos megtartásávál készített rajzát fog
lalja magában. A gyűjteményt Balázs Márton kézdi- 
vásárhelyi polg. isk. tanár állította össze és.értékét 
nagyban emeli, hogy „A MiMíisMlmánmqpMJmsüé&katL, 
tojásokról és népszokásokról* czimü tanulmányában nagy . 
körültekintéssel és tárgyismerettel fel is dolgozta 
ezt a gazdag anyagot. Egy másik rajzgyüjteményt 
is vásároltunk. Ez az előbbieknek megfelelő kivi
telben 23 drb háromszéki népies hímzés és varrottas, 
továbbá 51 drb székely bokaly-kancsó színes rajzát 
foglalja magában. Mindezeknek a tárgyaknak a meg
vásárlásával, azt hisszük, hogy a múzeum specziális, 
székely érdekeinek tettünk eleget.
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Bacsó János gymn. tanuló 1 bőrből készített, 
díszes pénzes zacskót, 1 szintén bőrből készült 
tulipános női övét és egy régi csángó szoknyát 
ajándékozott. Mindhárom tárgy Türkösről való. 
Gyárfás Géza gymn'. tanuló egy MDL felirásu réz
mozsarat, Zayzon Sándor kezdi vásárhelyi polg. fiuis- 
kolaitanár egy gyapjufonó pásztor-orsót és 4 drb 
rovátkolt és részben díszített havasi pásztor botot, 
liúth Mór helybeli lakos pedig egy achat-gombokkal 
díszített., szegzett montenegrói bőr övét ajándékozott. 
Ezen osztály összes gyarapodása 1011 tárgy.

III. A természetrajzi osztály mindössze 255 
drb ajándéktárgygyal gyarapodott;, a mi kielégítőnek 
egyáltalában nem mondható. Az osztály fejlesztésére 
és gondozására szakerő volt ugyan, kinek azonban 
Dómján István muzeum-őr betegeskedése miatt a 
többi osztályok ügyeit is kellett intéznie. Azonkívül 
az annyira szükséges gyűjtés végzésére, mely nél
kül ez osztály épen nem gyarapítható, anyagi erő 
sem állott rendelkezésünkre. Említésre méltóbb tár
gyak a következők: Szolga Ferencz székelykereszturi 
gymn. tanár a Persányi hegységből 23 drb irodal- 
milag is feldolgozott ásványt, kőzetet és kőzetcsiszo- 
latot, László Árpád tanárjelölt Sepsi-Szent-György 
határán gyűjtött 115 drb virágos-növényt, PetM Gyula 
főgeologus ur a múzeum tulajdonát képező Mustodon 
arvensis zápfogának 3 drb fényképét, Balázs Máidon 
tanár K.-Szentiélekről 4 drb homokkövet és dr. László 
Lerencz múzeum-őr Málnásról 7 drb, Brassóból 5 drb 
kőzetet adományozott.

IV. Az összes osztályok közt legnagyobb volt a 
könyv - és levéltár gyarapodása, összesen 5846 drb. 
~ .Nagyobb adományok a következők: Incze Kál
mán márkosfalvi birtokos múzeumunknak ajándékozta 
nagyobbrészt theologiai müvekből álló 324 kötetes 
családi könyvtárát, Benedek Jenő tordai adóhiv. el
lenőr 23 drb szintén theologiai müvet, a Jókai-
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nyomda r.-t. 42 drb könyvet, füzetet, az orsz. főfel
ügyelőség utján a közoktatásügyi minisztérium 8 drb 
könyvet, a Magyar Nemzeti Múzeum 26 kötet könyvet 
és füzetet, a Mpviseloház kiadóhivatala az országgyűlési 
nyomtatványokat, Özv. Malik József né úrnő 673 drb 
szinlapot, Potsa József v. b. 1.1. főispán ur 218 füzetet 
és kisebb nyomtatványt, PetM Gyula főgeologus Buda
pestről 8 drb könyvet ajándékoztak.

Alkalmilag megszereztünk egy 1330 drbból álló 
könyvgyűjteményt, mely több ritka XVII. századbeli 
magyarnyelvű nyomtatványt, Melanchtonnak 2 egy
kori eredeti kiadású munkáját, több eredeti magyar 
auctor-kiadást, a csiksomlyói nyomda már ritka ter
mékeit és nagyszámú más szikulikát tartalmaz. A 
gyűjteményből 928 drb vásárlás, a többi 402 drb 
Balázs Márton tanár ur ajándéka.

A kézi könyvtár gyarapodásából megemlítjük 
a következő műveket:

Gr. Apponyi Sándor Hungarica Magyar vonat
kozású külföldi nyomtatványok, Budapest 1900. 
(Szerző ajándéka).

Chronica Hungarorum impressa Budáé 1473. 
Budapest, 1900 (Közoktatásügyi minisztérium aján
déka).

I)r. Madarász Gyula Magyarország madarai. 
(VI—VII. f.)

Siebmacher’s grosses und allgemeines Wappen- 
bucli: Siebenbürger Adél I—II. k. Dér Adél von 
Ungarn 1—III. k.

Forster Gyula III. Béla magyar király emléke
zete, Budapest 1900. (Közoktatásügyi minisztérium 
ajándéka).

Műhely Lajos Magyarország denevéreinek motio- 
graphiája, Budapest 1900. (Közoktatásügyi minisz
térium ajándéka). '

Dr. Jankó János Magyar Typusok, Budapest 
1900. (Közoktatásügyi minisztérium ajándéka).
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Divald Kornél A felsőmagyarországi renais- 
sance építészet, Budape&t 1900. (Közoktatásügyi 
minisztérium ajándéka.)

Huszka József Magyar Ornamentika, Budapest 
1898. (Közoktatásügyi minisztérium ajándéka.)

Pulszky Ferencz Magyarország arcliaeologiája 
I—II k. Budapest 1897.

Pulszky Ferencz A rézkor Magyarországban, 
Budapest 1883.

Dr. W. Lübke und Dr. C. Lützow Denkmaler 
dér Kunst, Architektur, Skulptur-Malerei. I—II. k. 
Stuttgart.

Kossuth Lajos iratai IV—VII k.
Magyar Könyvszemle. III—XVI. k., Ujfolyam. 

I—IX. k. (Magyar Nemzeti Múzeum ajándéka).
Jánosi Béla -. Az aestetika története. Ili k. Buda

pest 1901.
Baksay Sándor Homérosz Iliásza, Budapest 1901.
Huber Alfonz Ausztria története. II—III. k. 

Budapest 1901.
Nagy Géza—Nemes Mihály A magyar viseletek 

története, Budapest 1900.
Budapest régiségei. VII. k.

Folyóiratok :
1. Arcliaeologiai értesítő.
2. Emlékbeszédek, a m. t. akadémia elhunyt 

tagjai felett.
3. Erdély.
4. Erdészeti kísérletek.
5. Ért. a nyelv- és széptudományok köréből.
6. Ért. a társ. tudományok köréből.
7. Ért. a tört. tudományok köréből.
8. Eíhnologische Mittlieilungen.

1 9. Földtani Közlöny.
10 Magyar Iparművészet.
11. Magyar Iparoktatás.
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12. Magyar Könyvszemle.
13 Matli. és term. tudományi közlemények.
14. Math. és term. tudományi értesítő.
15. Nagy Iván, családtört. ért.
16. Nyelvtud. közlemények.
17. Századok.
18. Természet.
19. Természetrajzi füzetek.
20. Turul.
Az oklevél-tár adományok utján gyarapodott. Balázs 

Márton tanár ur körülbelül 2000 darabból álló 
oklevélgyűjteményt ajándékozott, melyben XVII., 
XVIII. századbeli családi oklevelek is nagy szám

. bán vannak. Bálmaiy József, a Székely Nemes Csalá
dok ezimii munka szerzője a Maros-Tordamegye 
területén végzett kutatásai alkalmával talált 32 drb 
történelmi nevezetességű 48-as oklevelet múzeu
munknak ajándékozta. Ez iratok közt több Gál 
Sándor saját kezű fogalmazványa. Egyik irat „Had
műveleti jegyzőkönyv Szász-Régen megrohanására“ 
és az 1848. november 1-ére vonatkozó parancsokat 
foglalja magában.

A képtári osztály özv. Cserey Jámsné úrnő 
ajándékából 2 olajfestménynyel gyarapodott. Az 
egyik Nagy Dániel 1848—49-iki magyar honvéd
őrnagynak, a másik pedig nejének Dobay Lujzának 
az arczképe. Mindkettőt Nentwicli festette 1864-ben.

Az eddigiekben csupán az egy vagy más 
tekintetben fontosabb tárgyakról emlékeztünk meg. 
A következő táblázatos kimutatásban csoportok sze
rint az egyes osztályok múlt évi összes gyarapo
dása bennfoglaltatik, külön-külün kimutatva a be
szerzés módját is.
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A Székely Nemzeti Múzeum gyarapodása
1901 január 1-től 1901. deczember 31-ig.

Osztályok Ajándék Vétel Össze
sen

O sztá
lyok

szerin t

I. Érem- és régiségtár.
Őskori t á r g y a k ..................... 244 981 1225
Fegyverek és más folszero-

lési tárgyak........................... 54 40 94
Pecsétnvomók .................... 4 1 5
É kszerek .......................... — 49 49
Más régiségek . . . . . 18 9 27
É rm ek ......................................... 157 524 681
P a p í r p é n z e k ......................... 232 1 233

Összesen . . 709 1605 2314

II. Ipar- és néprajzi osztály 50 961 1011

Összesen . . 50 961 1011

III. Földrajzi és term észet-
rajzi osztály.

Á l l a t o k .................................... 4 4
Növények ............................... 1 15 115
Ásványok, kőzetek . . . . 44 1 45
K ö v ü le te k ............................... $8 — 88
Egyéb tá rg y ak ......................... 3 - - 8

Összesen . . 254 1 255

IV. Könyv- és levéltár. -

Könyvek, füzetek . . . . 98G 986 1972
Kisebb nyomtatványok . . 865 — 865
Oklevelek, kéziratok . . . 2618 1 2649

Összesen . . 449!) 987 - 5486

V. K éptári osztály.
O la jfe s tm é n y e k ..................... 1 2

2
M e ts z e te k ............................... 1 í - i

Összesen . . ;i - - 3

Végösszeg . . 5515 3554 9069

tehát az egész ggarapodás 9060 drh iárgif.



A buzgó adakozók közül a legnagyobb elis
meréssel kell kiemelnünk özv. Cserei/ Jánusné sz. 
Zathureczky Emília úrnő ő méltóságát, ki az általa 
alapított múzeumot ez idén is értékes tárgyakkal 
gazdagította, továbbá Fotsa József v. b. t. t., főispán, 
felügyelő-bizottsági elnök urőnagyméltóságát, ki a mú
zeum gyűjteményeinek gyarapítása körül ép oly buzgal
mat fejtett ki, mint a múzeum másnemű ügyeiben.

Az elismerés legmelegebb hangján emlékezünk 
meg Kovács Ede kolozsvári mükedvelő-numizrnatikus 
úrról is, ki az év folyamán III. Béla és II. Endre 
korabeli magyarországi érmekben múzeumunknál 400 
kor. értékű alapítványt tett. Ezért a nagy köszönettel 
fogadott szép adományért igazgató-választmányunk 
felügyelő-bizottsági elnök ur beleegyezésével Kovács 
Ede urat alapitó tagul választotta és részére alapitó 
tagsági levelet állít ki.

Hálás elismerés illeti meg mindazokat, kik a 
múzeum gyarapításához hozzájárultak. Igazgató
választmányunk nem is késett minden egyes eset
ben köszönetét nyilvánítani áldozatkészségükért.
De e jelentés kapcsán is hálás köszönetét mondunk a 
szives adományozóknak, kiknek névsora az ajándékozott 
tárgyak rövid megjelölésével a következő :

1 Állami tanitónőképző-intézet., Sepsi-Szent-György. 
1 füzet. r

2. Ámigó Mór, Malisa. 1 ezüst-érem.
3. Autós János Abony, (Pestm.). Avarkori sirlelet az 

abonyi szőlők területéről : 171 drb.
4. Gr Apponyi Sándor. 1 könyv. (Márki Sándor egye

temi tanár utján).
5. Báesbodrogmegyei tört. társ. 1 füzet.
6. Bacsó János gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 5 

drb ethnogr. tárgy.
7. Balázs Márton, Kézdi-Vásárhely. 64 drb archaeol. 

tárgy, 3 régiség, 26 ágyúgolyó, 222 drb papírpénz (közte 
214 drb Kossuth-bankó), 23 drb ethnogr. és iparm. tárgy,
1 füzet, 18 drb kalenderium, 402 drb könyv, 1 családfa, 
2000 drb oklevél, 3 ásvány, 4 kőzet.
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8. Balási Gyula gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 1 
rézérem.

9. Békés csabai múzeum egyesület 1 könyv.
10. Benedek Jenő, Torda 23 könyv, 7 kézirat, 600 

levél és oklevél.
11. Benke Jár.o£ gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 1 

ezüst-érem.
12. Benkő Gábor gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 1 

emlék-érem
13. Benkő Gyula gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 1 

könyv.
14. Bibó Endre gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 09 

kövület. __
15 Özv. Bora Elekné, Sepsi-Szent-György. 1 arczkép,

1 régiség.
f 16. Boda Béla gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György 1 

rézérem.
17. Bodola Gyula gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György.

2 érem.
18. Dr Bodor Antal, Kolozsvár. 28 füzet, 2 könyv.
19. Bruckentbal-féle múzeum Nagy-Szeben. 2 nyom

tatvány.
20 Budapest fő- és székváros.” 1 könyv.
21. Özv. Cserey Jánosné szül. Zathureczky Emília. 

Imecsfalva. 1 emlékérem, 17 régiség, 7 etnogr. tárgy, 1 
könyv, 1 füzet, 1 nyomtatvány, 13 .levél, 1 kövület, 2 
festmény.

22. Daday Jenő gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 1 
koponya..

23. Délmagyarországi tört. és régészeti múzeum-tár
sulat, Temesvár 1 könyv, 1 füzet.

24. Dómján Béla elemi isk. tanuló, 1 Kossuth-bankó,
2 rézérem. '

25. Ebergényi Gyula, Kovászna 1 érem.
26. Edelstein József gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 

1 Kossuth-bankó.
27. Edelstein Lajos gymn. tanuló,'Sepsi-Szent-György,

1 kancsó. '
28. Esztergomi főegyházm. könyvtár. 1 könyv.
29. Fabriczius Ernő, Sepsi-Szent-György. 1 könyv.
30. Fazakas István, S.-Szent-György 1 Kossuth-bankó.
31. Felsőmagyarországi Múzeum, Kassa. 1 könyv.
32. Földművelésügyi m. kir. minisztérium. 2 füzet, 1 

könyv.
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33. Gáli Árpád gymn. tanuló. S. Szent-György, 1 könyv.
34. Gyárfás Géza gymn. tanuló. Sepsi-Szent-György. 

1 rézérem, 1 mozsár.
35. Gyöngyösi Béla gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György,

1 Kossuth-bankó.
36. Hangai Oktáv, Kolozsvár. 1 füzet.
37. Háromszékvármegye alispánjától, hivatalból. 4 

darab pecsétnyomó.
38. Háromszékvármegye gazdasági bizottsága. 1 ezüst 

emlékérem.
39. Dr. Herrmann Antal, Budapest. 1 füzet.
40. Hochmann Jakab, Sepsi-Szent-György. 7 ezüstérem.
41. Hontvármegyei múzeum. 1 könyv.
42. Hunyadmegyei tört. és régészeti társulat, Déva.

2 füzet.
43. Incze Kálmán, Márkosfalva. 5 rézérem, 7 ezüst

érem, 324 könyv.
44. Izr. magyar Írod. társ., Budapest. 1 könyv.
45. Jókai-nyomda-r.-társulat, Sepsi-Szent-György. 44 

könyv és füzet.
46. Józsa András,, Nyíregyháza. 1 füzet.
47 Kamenyiezky Árpád gymn. tanuló, S.-Szent-György. 

1 rézérem.
48. Kende József, Lisznyó. 1 ezüstérem.
49. Képviselőház kiadóhivatala, Budapest. Az ország

gyűlés irományai: Jegyzőkönyv, Napló és Irományok.
50. Dr.KóréhLajos, Sepsi-Szt.-György. 2 Kossuth-bankó.
51. Kosa János gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 3 

urnatöredék, 2 állatfog.
52. Kovács Bálint. 1 rézérem.
53. Kovács Ede, Kolozsvár. 108 drb ezüstérem III. 

Béla és II. Endre korából.
54. Kovács Dénesné, Uzon. 5 régiség, 1 ezüstérem, 1 

kőzet, 1 kövület.
55. Közoktatásügyi m. kir. minisztérium. 8 könyv.
56. Köpe Mihály gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György. 1 

Kossuth-bankó. ,
57. László Árpád, Kolozsvár. 115 drb szárított növény.
58. Dr. László Ferencz, Sepsi-Szent-György. 10 füzet,

12 kőzet, 1 nyomtatvány. .
59. Dr. László Ferenczné, Sepsi-Szent-György 1 emlék

érem.
60. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. 23 kötet folyó

irat, 3 füzet.
2*
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61. Özv. Málik Józsefné, Sepsi-Szent-György. 673 drb
színi np. _

62. Múzeumok és könyvtárak orsz. tanácsa, Budapest.
1 füzet. '

63. Nagybányai, Múzeum-egyesület. 1 könyv.
64. Nagy Dénes gyrnn. tanuló, S.-Szt-György. 2 könyv.
65. Nagy Endre gymn. tanuló, Sepsi-Szent György. 1

könyv, 3 Kossuth-bankó. __
66. Nyíri Bálint gymn tanuló, Sepsi-Szent György. 1

érem. ,
67. Pálmay József, Sz.-Udvarhely 32 drb oklevél.
68. Dr. Pethő Gyula, Budapest. 8 füzet és könyv, 3

drb fénykép. , ..
69. Potsa József v. b. t t., főispán, S.-Szent György. 

218 drb könyv, füzet és nyomtatvány.
70. Prázsnrári József, Gidófalva. 1 állat.
71. Roth Mór, Sepsi-Szent-György. 1 montenegrói öv.
72. Sándor Albert gymn. tanuló, Sepsi-Szent György.

1 rézérem. ^
73. Sándor Ferencz gymn. tanuló, Sepsi-Szent-György.

1 emlékérem.
74. Sepsi-Szent-György r. t. város. 1 füzet.  ̂ _
75. Sólyom Ferencz gymn. tanuló. Sepsi-Szent György.

2 rézérem. _  ̂ __
76. Sylvester Domokos gymn tanuló, S.-Szent-György.

2 kőzet, 27 kövület. __
77. Szentiványi Gábor gymn. tanuló, S.-Szent-György. 

1 kövület.
78. Székely Társaság, Sepsi-Szent-György. 3 füzet. , 
79 Dr. Szolga Ferencz, Székely-Keresztur. 23 ásvány,

kőzet és csiszolat, 1 füzet. __
80. Tanalap, báromszékvármegyei. 4 folyóirat.
81. Tolnavármegyei Múzeum. 2 füzet.
82. Tudomány-Egyetem, Budapest. 5 füzet. _ __
83. Vásárhelyi Sámuel, Sepsi-Szent-György. 5 füzet.
84. Veres Lajos gymn. tanuló, Sepsi Szent-György. 6 

ezüstérem.
85. Veres Péter, Martonfalva. 1 eziisérem. _
86. Visegrády Béla, S.-Szt.-György. Bem tábornok 

fiatalkori arczképe.
87. Zayzon Béla, Sepsi-Szent-György. 8 drb aczél, 

szekrényben.
88. Zayzon Sándor, K-Vásárhely. 5 drb elhnogr. tárgy.

*
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A mi a gyűjtemények rendezését, a táin/t/alc szak
szerű lajstromozását, kellő felállítását és konzerválásátí' 
illeti, ezekről is kedvező jelentést tehetünk.

A tárgyakat beérkezési sorrendjük szerint a 
szaporulati vagy alap-leltárba vezettük, tekintet 
nélkül arra, hogy melyik osztályba tartoznak, jel
lemző tulajdonságaikat, leihelyüket és beszerzési 
módjukat is felemlítve. Megkezdettük a czédula- 
lajstrom elkészítését is. Ennek ezélszerüsége ma 
már általánosan el van ismerve, mivel „a tárgyak 
növekedése nem teszi szükségessé, hogy uj lajstrom 
készíttessék s igy a leírásban a szakszerű (vagy 
tetszés szerinti) csoportosítás folytonossága nem sza
kád meg s e mellett a szükséghez képest bármikor 
átalakítható zárt katalógussá". Ebben a czédula- 
katalógusban a tárgyak szakonként fognak csoporto
síttatni és igy minden szak könnyen áttekinthető 
és segítségével minden egyes tárgy a gyűjtemény
ben könnyen feltalálható. Persze mindez nagy mun
kával jár s csak néhány év alatt lehet a meglévő 
egész gyűjteményt ily módon is leírni, mert eddig 
csak a könyvekről készült czédula-katalogus. Kártya
papírból készült és fémkerettel ellátott jelzö-czédu- 
lával láttuk el az év folyamán beérkezett tárgyak 
közül azokat, melyeknél e jelzésre szükség volt. Las
sanként a múzeum összes ilynemű tárgyait mind 
el kell látnunk hasonló jelző-czédulákkal. A mennyire 
a rendelkezésünkre álló tér engedte, igyekeztünk 
a felállítást is szakszerűen végezni, de biz’ az a 
legtöbbször alig sikerült. Különösen a könyvtár
helyiségben éreztük a helyszűke nagy baját, min 
csak úgy lehetett segíteni, hogy a folyosóra 
kemény, záros szekrényt csináltattunk s abban 
helyeztünk el 800 kötetnél több 'könyvet. A fém
tárgyakat az eddig is használt folyadékkal konzer
váltuk.

*
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A múzeum belső életének többi mozzanatairól 
a következőket jelenthetjük:

Julius hónap elsején Wosinsky Mór szegzárdi 
apát-esperes-plebános, julius 22-én pedig dr. Jankó 
János a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályá
nak vezetője látogatta meg múzeumunkat. Mind
ketten, mint a múzeumok és könyvtárak országos 
felügyelői, gyűjteményeinket behatóan megvizsgálták 
s azoknak rendezése és további fejlesztése s álta
lában a múzeum más ügyeinek az intézése tekin
tetében is szakszerit felvilágosításokkal és hasz
nos útmutatásokkal szolgáltak. Múzeumunk gazdag
ságáról mindketten elismerőleg nyilatkoztak, de 
rámutattak hiányaira és szükségeire is ; megígérték, 
hogy azok elenyésztetésében a rendelkezésükre álló 
eszközökkel közre fognak munkálni.

Felemlítjük még, hogy a brassói állami főreál
iskola tanári kara liombauer Em il czimzetes főigaz
gató vezetése alatt, Schumacher Sándor dán tudós, a 
dán irodalmi társaság titkára és a Kisfaludy-társa- 
ság külső tagja Kopenhágából, a hódmezővásárhelyi 
dalkar tagjai, Szabó Károly miniszteri titkár, Boediger 
Lajos zombori és Szalay István szentesi tanárok is . 
meglátogatták múzeumunkat. Az érdeklődés, melyet 
a közönség tanúsított a múzeum látogatásával, 
körülbelül az előbbi éveknek felelt meg. A látoga
tók könyve hiányos képet nyújt erről; az a 134 
egyén, ki nevét bejegyezte, csak egy kis töredéke 
az összes látogatók számának, mely legalább is 500-ra 
tehető.

*

Ezek voltak a főbb jelenségek, melyekből a 
múzeum múlt évi képét meg lehet alkotni. Vannak 
hiányok, vannak szükségletek, de a meg nem 
szakadó fejlődés minden irányban kimutatható. A 
múzeum vezetősége minden erejével azon van, hogy
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ezek a hiányok és szükségletek minél hamarább 
megszűnjenek.

Újból is hálás köszönetét mondunk mindazok
nak, kik nemes munkánkban segítségünkre voltak. 
Kérjük továbbra szives érdeklődésüket és hathatós 
támogatásukat.

Dr. László Ferencz.



A háromszékvármegyei húsvéti Írott tojásokról 
és népszokásokról.

— N é p r a j z i  t a n u l m á n y .  —

Régóta figyelemmel lrisérem Háromszékvármegyében 
a húsvéti tojásirás művészetét: kiváncsi kérdezősködéseim 
és érdeklődésem folytán pedig, az Írott tojások gyűjtője 
lettem.

A legutóbbi hat év lefolyása alatt, mind a magyar, 
mint az oláh húsvéti ünnepek alkalmával, minden lehető 
eszközt felhasználtam arra, hogy gyűjteményem minél több 
községből és minél több darabbal gyarapodjék.

Így az említett idő alatt összegyűjtöttem mintegy 1500 
darab Írott tojást, a melyekből az egyfonnájuakat mellőzve, 
lerajzoltattam összesen 858 darabot. (Ez az értékes rajz
gyűjtemény most a Székely Nemzeti Múzeum tulajdona. Szerk.)

E rajzok mind a formák, mind a színezés tekintetében 
felügyeletem alatt, az eredetiség megőrzésével készültek

Minden egyes tojás rajza meg van jelölve azon község 
nevével, a hol azt írták. A tojásokkal beérkezett pár száz 
darab ethnographiai feljegyzés pedig leírja a tojásirás mes
terségét, annak mai állapotát, 173 tojásíró nevét, vallását, 
nemzetiségét és életkorát, feltünteti mintegy 200 darab 
tojásékitmény népies elnevezését s megérni ékszik a husvétkor 
mondani szokott köszöntő versekről is.

Ez nagyjában, az eddigi gyűjtés eredménye.
Ugyanegy időben a tojások ékítményein kívül megra

gadták figyelmemet a régi székely, hímzések és varrottasok 
mintái, a cserépfestészet alakzatai és a butordiszek is. 
Kísérletet tettem ezek gyűjtésére is s nem eredménytele-
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niil, mert bár jóval nehezebben megy e tárgyak gyűjtése 
a tojás gyűjtésnél, de azért a kitartó fáradozás ma még itt 
is biztos sikerre vezet. így évek alatt összegyűjtöttem 
mintegy 939 darab ékített kaucsót, '26 darab régi tányért, 
120 darab eredeti díszítésű kályha-csempét és 150 darab 
régi himzést és varrottast.

Úgy a tojások, valamint ezek is, a mint egyenként 
kézbe kerülnek, egyre jobban meggyőzik az érdeklődőt 
arról, hogy ezek mind ősi és becses nemzeti motívumokat 
örökítettek meg számunkra s hogy ezen nemzeti kincs 
összegyűjtése és megmentése, egyik legsürgősebb és leg
fontosabb hazafiai kötelessége kell hogy legyen mindenkinek.

Látja és érzi itt a vizsgálódó lépten-nyomon, hogy a 
kialakulni semmikép nem tudó magyar nemzeti művészet
nek ide kell fordítani tekintetét s innen kell megifjodást és 
erőt szereznie jövő fejlődéséhez, mert kimeríthetetlen kincs 
van itt letéve, a nép lelkében és kezemunkájában.

S valamint a költészet a népies nyelv kincses bányái
nak termékei által emelkedett a mai magaslatra: a
művészet is csak hasonló utón juthat el az életteljes és 
jellegzetes magyar nemzeti művészet színvonalára.

Hekünk csak meg kell menteni a rohamosan pusztuló 
emlékeket s ápolni a népnek ez irányú nemes hajlamait, 
mert el kell jönnie a művészet Petőfijének és Aranyjának 
is, a kiknek lángleikében a kibányászott kincs minden 
atomja, egy-egy szép és uj eszme szülője lesz, a magyar 
nemzeti művészet dicsőségére.

Elvitathatatlan, hogy a „Magyar Iparművészeti Tár
sulat", a „Magyar Iparművészeti Múzeum", a „Magyar Nép
rajzi Társaság", Huszka József és mások is, sokat tettek 
már ez ügy érdekében, de ez még mind nem elegendő, 
azon nagy czél megvalósítására, a melyet elérni igyekezünk 
s a melynek elérhetésére az egész ország minden művelt 
polgárának lelkes munkásságára szükáég van.

*
Ilyen szemmel és ilyen gondolattal nézve az élénkbe 

kerülő népies tárgyakat és emlékeket, áttérhetek tulajdon-

%
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képeni tárgyamra, a hárotnszékvármegyei húsvéti írott 
tojásokra.

Vizsgálva az írott tojások gyűjteményét, az egyebeken 
az alakzatoknak és* színeknek annyi sokféleségével találko
zunk, hogy figyelmünk már pár száz darabnál kifárad és szó 
sem lehet arról, hogy pl. egy 858 darabra menő gyűjte
ménynél az egy-kétszeri megtekintés után keletkezett zűr
zavaros képet, egy pár újabb megtekintéssel tisztázni le
hessen.

Sokszor, igen sokszor kell az egyes darabokat kézbe 
venni s megbarátkozni velők úgy, hogy az egyes képek 
önállókká váljanak, hogy tisztán láthatóvá legyenek a több 
motívumból álló alakzatok egyebei, hogy feltűnjenek a közös 
és megkülönböztető sajátságok; szóval bizonyos rendszer 
is legyen bennük fölfedezhető.

S ha beható megfigyelés után mindezek kialakulnak s 
ha a némi magyarázatul szolgáló ethnographiai adalékok 
is már ismeretesek: önkénytelenül merül fel a szemlélő 
előtt az a kérdés, honnan van a népiéleknek az a sablo
nosságot nem ismerő, csodás változatossággal teremtő kép
zelő ereje s honnan az a bámulatos Ízlés, a inelylyel azt 
kifejezésre is tudja juttatni.

De már ekkor a felelet is csaknem magától jön meg, 
mert belátja a szemlélő, hogy ezek az alakzatok és színek 
a legbensőbb és legszorosabb összeköttetésben állanak az 
illető nép lelkivilágával és életviszonyaival, mert kifejezésre 
jut azokban ennek nemzetisége, vallása, műveltségi foka, 
foglalkozása, Ízlése, hajlamai, öröme, bánata, szerelme, a 
csillagos égboltozat, a nagy természet növényeivel, álla
taival stb.

Egy hatalmasan megnyilatkozó képes beszéd ; egy, az 
embert a körülötte levő világgal együtt magába foglaló 
művészet ez.

Teljessé válik a meggyőződés az iránt is, hogy az 
ékitményes szépmüvészet sehol sem nyilatkozik meg oly 
nagy változatossággal és annyi eredetiséggel, mint épen a 
húsvéti írott tojásokon.
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Itt is felmerül azért a tuduivágyás miértje ; de ez is 
könnyen érthetővé válik, ha elgondoljuk, hogy a tojásirás 
ideje mind a vallásos érzület, mind a természeti évszakok 
szempontjából arra az időre esik, a mely a legalkalmasabb a 
költői tehetségek megnyilatkozására. A két hatalmas indító 
ok közül az egyik Krisztus feltámadásának magasztos ün
nepe, a másik a kihalt természet újjászületésének leg- 
elbájolóbb időszaka, a hangulatokkal teljes tavasz.

További fejtegetésem folyamán a figyelmes olvasó 
több helyen fog még ezekről meggyőződét szerezni.

A tojás különben már a legrégibb időktől fogva sok
féle jelentőséggel biró tárgy volt az emberek előtt.

Jelképe volt ez a kipattanó életnek, a világ keletke
zésének, a házasságnak,eljegyzési tárgy a szerelmesek között; 
titokzatosságot rejt magában, azért eszköz a jóslásoknál 
és babonás kuruzslásoknál; a kereszténység óta pedig jelképe 
a feltámadásnak.

Maga az öntözkedés és a tojással való megajándéko
zás is régi pogány szokás, a melyet a keresztyén népek e 
korból őriztek meg és tartottak fenn.

Ha pedig a tojás, vallásos jelentőségén kivid az egy
más iránti megtisztelés, kedveskedés és megajándékozás 
tárgyává, sőt jelképeivel igen sokszor a legszebb érzelmek 
tolmácsolójává is lett, mindenki igyekezett azt bizonyára 
külsőleg is minél szebbé és becsesebbé tenni, azért a tojás
irás, illetve ékités is valószínűleg a legrégibb időkből 
származik. %

A ki a tojásoknak a hindu, perzsa, egyptonvi, görög, 
szláv stb. népeknél levő jelentőségével, valamint hazánkban 
az egyes vidékek húsvéti tojásaival, a magyar mellett az 
oláh, tót, szerb, horvát és ruthén szokásokkal és ékítmé
nyekkel is meg akar ismerkedni, annak melegén ajánlható 
Molnár Viktor miniszteri tanácsosnak a Lampel R. czégnél 
1890. évben „Húsvéti tojások11 czimen megjelent úttörő müve, 
a honnan bárki nemcsak tájékozást, de a népies dolgok 
iránt lelkesedést is meríthet.

Gyűjteményem egy vármegye területére terjedvén ki,'
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nem lehet czélom s módomban sincsen ilyen messzemenő 
és nagyobbszabásu összehasonlításokra.

Háromszékvármegyében, a sokszor 5 hónapig is tartó 
• téli időjárás alatt, minden ember sovárgó szívvel várja a 

tavasz ébredését. A természetnek hosszú ideig tartó kihalt- 
sága és zordsága kifárasztja nemcsak a kedélyvilágot, de 
sokféle szenvedésnek és nélkülözéseknek teszi ki különösen a 
köznépet. Nagyon érthető tehát, hogy a folyton hosszabbodó 
nappalok, a melegebb napsugár, az itt-ott zöldelni kezdő 
fűszál nemcsak a kedélyi lehangoltság, de az anyagi szen
vedések megszűnésének is édes reménységei. Úgy tűnik 
fel, mintha a természettel az ember is egy egészen uj 
életet kezdene, a mikor is könnyen felejti el a szenvedése
ket, mert elmossa azokat az ezer meg ezernyi uj terv, uj 
remény és vágy.

A napsugár virágokat csal mind a mezőre, mind az 
emberi lélekbe. Ezt a fenséges időszakot pedig nemcsak 
megnyitja, de az emberi lelket is első megnyilatkozásra 
bírja, Krisztus feltámadásának szent emlékezete, a húsvéti 
ünnepek.

A legszebb érzelmekkel készül erre mindenütt az em
berek apraja és nagyja, a szegény és gazdag egyaránt s a 
vallásos ünnepséghez fűződő szokások folytán pedig sok
féle alakban nyilatkozik meg ekkor az egymás iránti jó- 
kivánat, kedveskedés és megtisztelés.

Dal fakad ismét a köznép ajakán s a vidám életkedv 
forrásából művészet árad szét ismét a jelképes ajándék
tárgyakon.

Husvét előtt már hetekkel megkezdődik a tojások 
összegyűjtése, kiválogatván ki-ki a megírásra a legszebb 
és legnagyobb példányokat.

Előszedegetik megkészités vagy tisztogatás végett az 
egész család innapi gúnyáját, a gyermekek pedig a fel
nőttektől és egymástól húsvéti rigmusokat tanulnak s várva- 
várják vizbevető hétfőjét, a mely napon szép írott tojá
sokkal megrakodva térnek haza s előre szőtt boldog álom
képeik megvalósulnak.
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Majd követi ezeket a festő anyagok előkészítése, me
lyekből a festékek legnagyobb vészét ma még házilag is 
elő tudják állítani. Ezek leginkább nyáron át gyüjtetnek 
össze s megszáritva rendesen a tálasokra akasztott bokály- 
kancsókban várakozunk, a mig az idő felhasználásukra 
elérkezik.

A házilag előállítható és használt festőszerek a kö
vetkezők :

A vadalma/ahéj és annak levele Szent János nap előtt 
szedve, sárga festéket ad. A vadkörte és radalmafahé/ábál, 
keverten, a barna festéket állítják elő A zölddióhéjból sárga 
festéket nyernek. A hagy mahéjba való göngyölés által rozsda- 
szinü festéket eszközölnek. A kökörcsvirág (Pulsatilla vul- 
gariis Mill.) főzetéből sárga szin lesz. A bürökből zöld szint 
nyernek. Szárított szúl/lt, szújfű, vagy zsódinából (festő zsol- 
tina, Serratula tinetoria L.) sárga szint állítanak elő s ez a 
legáltalánosabb sárgító. Ugyanez a fű szén fölött megpör
kölve, timsó hozzáadásával állítólag pirosat is ad. Eger/ahéj 
és bingolyó, vagy népiesen nevezve worgonda sárgafestéket 
nyújt. Ugyanez-kékkővel fekete festéket szolgáltat. A len
esét a kék szin előállításához használják. A gubacsból fekete 
szint nyernek. A cser/ahéj/özés és a sáfrány sárga
szint adnak.

Említetteken kívül a boltokból szerzett festőszerek 
közül a leggyakoribb a berzeny-forgács, vagy népies nevén 
piros-forgács, mely a piros szint szolgáltatja, Ugyanez réz- 
gáliczczal (kékkő) állítólag feketét is n}'Ujt

A /uxin vagy általános nevén fuxia, vizben pirosat, 
szeszben pedig zöldet ad. Ez különben több színben is kap
ható a kereskedésben.

Az újabban divatba jött festő papírosat csak olyan 
helyeken használják, a hol tojásirás már nincsen.

Valamennyi festéket, hogy a színek tiszták legyenek, 
egészen uj fazékban, legtöbbször rézüstben állítják elő, 
áztatás vagy főzés által, a melyhez napfeljötte előtt patak
vizet hoznak Csaknem minden festékbe eczetet, és timsót 
is tesznek, hogy a festés minél tartósabb legyen.



így előkészülve várja a nép a nagyhetei, a, mely a 
tojásirás ideje. Egyes községekben a városok részére is 
írnak tojást s ezeket nagyszerdán és nagycsütörtökön már 
a piaczokon árulják 10—12 fillérért párjával.

Sok helyen, különösen a hol kevesebb szint használ
nak, a tojásokat előre viaszszal megírják s nagyszombaton 
egyszerre festik meg az egészet. A többszínű tojásokat 
azonban leginkább egyenként, a nagyhét utolsó napján festik.

A festésnél használt eszközök a következők:
A kandér (kandé, kandi, kandéj, kandérka, köszmicze) 

azt jelenti vivőedény, a melylyel a megolvasztott viaszát 
egy edényből irás végett a tojás felületére elviszik.

Ez az eszköz áll egy decziméter hosszúságú, irón vas- 
ságu fácskából, a melynek egyik végét keresztül fúrják s 
ebbe egy vékony rézlemezből sodort csövet, legtöbbször 
czipőfüzőzsinor végéről levett pléh csövecskét erősíte
nek, a melyen 1 — 3 szál sortét húznak keresztül, hogy 
azok a csőből csak pár miliméternyire álljanak ki. A cső 
másik végén kinyúló sörte-szálakat pedig a kandér nyelére 
csavargatják s lekötözik. E sörte-szálak arra valók, hogy a 
folyékony viaszát a csőből egyenletesen bocsássák alá s így 
az eszköz az Írásra alkalmassá váljék. Egyes helyeken ilyen 
íróeszközt lúd vagy tyuk tollszárakból is tudnak csinálni.

Egy cserépedényke, a melyben a viaszát megolvasztják 
s a melyet állandóan a tűznél tartanak.

Eyy görbe likacsos fakanál, a melylyel a tojást a vízből 
vagy festékből kiszedik.

Egy drót rostély, a melyen a tojásokat melegítik vagy 
szárítják.

Egy darab zsíros rongy, olajos posztó vágj’ szalonnahéj 
a melyekkel a megszáradt és festett tojásokat fényessé 
teszik.

Legtöbbször egymás mellett három festékes edény, a 
sárgitó, pirosító és feketítő, ezeket rendszerint ilyen sor
rendben is használják.

A fuxinból is rendesen három szint készítenek, u. m. 
pirosat, zöldet és lilát. A piros és zöldszinbe való egymás
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utáni gyors beinártás által fekete szint nyernek, a zöld és 
lilába való beraártás által pedig világos lilaszint.

Megjegyzem itt, hogy a székely tojásiró asszonyok 
kevesebb szint használnak, mint az oláhok, mert ezeknél 
egy tojáson 4—6, sőt 8-féle szin is látható. A székely 
asszonyok legtöbbször piros alapon fehér ékítményekkel 
díszítenek. Használják a sárgát is, de nem túlságos és jel
lemző mértékben. Néhol szeretik a világos-kéket és rózsa
színt is. Vegyes lakosságú vidékeken pedig, mind a sziliek, 
mind az alakzatok tekintetében, alig lehet megkülönböz
tetést tenni.

Említett főbb színeknek sokszor a legszebb árnyala
taival is találkozunk s ez a legtöbbször onnan van, hogy a 
festéket a tojások számához, vagy a szükséghez képest 
folytonosan hígítják.

Legérdekesebb dolog volna itt most a felvett 858 
drb rajzot bemutatni. A kiadás költséges volta miatt a 
következő négy táblán csak 24 jellemzőbb tojásrajz képét 
tehetjük közzé.

A tojásokat vagy nyersen írják s ilyenkor sárgitóban 
vagy pirositóban főzik meg, vagy pedig előbb megfőzik és 
azután Írják.

Hogy a tojás megfövését kipróbálják, vastagabb búb
ján megpörgetik, hogy gyorsan forog-e?,

Megírás előtt a tojást kissé megmelegitik a rostélyon, 
hogy a viasz jobban fogja s ugyancsak figyelni kell arra, 
hogy a tojás felülete vizes vagy zsíros ne legyen, mert 
ekkor a viasz nem tapad reá.

A fehér tojáson az első munka a rámázús. Ez alatt 
a tojásfelületének a díszítés számára történő, előzetes el
osztását értik.

Ez történhetik a tojás felületének közép részén, kör
ben haladva s ilyenkor a tojás két búbrészre van osztva. 
(3., 11., 18. kép.) ' '

Történhetik a tojás hosszában s ekkor a felület két 
oldalrészre van osztva. (23. kép).

Lehetséges mindkét felosztás egyszerre, a midőn a
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lőjás felülete az előbbi körvonalak által négy egyenlő részre 
osztatik. (4., 16., 21. kép.)

Végül, egy a középkorét mégegyszer elosztó hosszanti 
körvonal által, midőn az egész felület nyolez egyenlő részre 
van osztva. '

A rámazás köreinek metszési pontjai néha apró körök" 
kel vannak helyettesítve.

Történhetik a rámázás aképen is, hogy mindkét búb- 
diszitméuy egy-egy külön körvonal által van szegélyezve, 
illetőleg elkülönítve s ilyenkor a két párhuzamos körvonal 
közötti üres vagy díszített teret, övnek nevezik.

Előfordul az is, hogy a tojás hosszában, mindkét olda
lára, a főékitméuyek számára egy-egy kisebb tojásalakot 
rámáznak s e két tojásalakot vagy kis körök, vagy egyene
sek kapcsolják össze, a tojás domborodó felületén.

Megtörténik, hogy e kisebb tojásalakok, négy külön részre 
vannak tagolva az alapszín által s ezekben rendesen mér
tani alakzatok vannak elhelyezve.

Végül vannak az úgynevezett kantáros. labdás, kocz- 
kás és ostáblás rámázatok.

Megeshetik, hogy a rámázás el is marad, pl. a laby- 
linth vonalnál, vagy tévedt utas ékítménynél, a hol a vonal, 
minden szabályosság mellőzésével, haladhat akármely 
irányban.

A rámázás a legtöbbsziuü tojásoknál is rendesen fehér 
s ez a legszebben hat ki a más színek közül Néha azon
ban itt is megesik, hogy a rámázás más színnel, különösen 
sárgával történik. Ilyenkor a tojást rámázás előtt a sárgitóba 
teszik s megszáritás után rámázzák.

Elkészülvén a rámázás, rendesen ehhez alkalmazkod
nak a megírandó diszitmények.

A búb-ékitmények a legszebbek. A hosszában elosztott 
tojás felület két oldalának ékítményei néha egyformák, néha 
különfélék. — A négy és nyolez részre osztott felület alakzatai 
pedig a legrészarányosabbak. A búb-ékitmények a tojás közép
koré felé igyekeznek, elegendő üres teret hagyván a közé
pen arra, hogy szabadon érvényesülhessenek
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Az ékítmény néha az egyik búbról elindulva: körül
fogja többször a tojás felületét a másik búbig.

Néha a tojás egyik búbja ékített, a másik pedig rá- 
esozott vagy többszörösen öves.

Az oldal-ékitmények néha mindkét oldalon egymásfelé 
igyekeznek,, néha a felület forgatásának irányában, egymás
után következnek.

Ha az egész tojás felület négy részre van osztva, akkor 
rendesen két egyvonalba eső ékítmény, az egyik oldal, a más 
kettő pedig a másik oldal metszési pontjából indul ki, 
ellentétes irányban.

Néha az egyik oldal középmetszési pontjából három ékít
mény indul ki, a tojás más felére áthajolva, a negyedik ékít
mény pedig, a kellőképen be nem ékített másik tojás felü
let egyhangúságának eltüntetése végett az átellenes olda- 

, Ion levő középmetszési pontból hajlik a más három kiindulási 
pontja felé.

Az oldalanként négy részre osztott felület (ekkor az egész 
felület nyolcz részre van osztva) alakzatai négyesével a kör
vonalak keresztezéséből sugáralakban a búb felé indulnak,néha 
külön metszési pontokból indulva, mind a négy egy közös met
szési pont felé helyezkedik el.

Megtörténik, hogy egy oldal négyes ékítménye közül 
két átellenes egy metszési pontból indul ki, a más két át
ellenes pedig (felülről és alulról) ide igyekszik.

A négy részre osztott oldalfelület két tere néha üres, de 
mindig színes, gyakran váltakozó színű, vagy rácsozott, a 
másik két tér pedig ékített. Az elhelyezkedés itt is leginkább 
átellenes.

Ezek volnának az ékítmények elhelyezésének legmeg- 
szokottabb módjai, a melyek mellett azonban még többféle 
elhelyezkedés is előfordul.

Egy több részből álló ékítmény részei lehetnek egy- 
szmüek. ellentétesen egyszinüek, ellentétesen másszintiek, 
részenként másszinüek és egy-egy rész többféleképen szinezve.

Természetesen ezeknél ugyanannyinak kell lenni a 
megírásnak és festékbe mártásnak is. •

3
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Megjegyzendő, hogy íiz alapszín, az újabb és újabb 
bemart,ás által folyton változik s az utolsó festék lesz az 
alapszín mindig. — Az előbbi alapszínek viaszszal bevont 
helyei, az ékítmények színeit adják, megakadályozván a 
viasz, a vele bevont 'helyeknek tovább festődését vagy szín
változását. .

Elképzelhető már most, hogy a színek és alakzatok 
teljes kialakítása, csak a több Ízben megírt helyek viasz- 
anyagánalcMetörlése, vagy lefőzése után történhetik s ekkor 
tűnik fel a tojás, teljes pompájában.

Valamint elképzelhetjük azt is, hogy az ékítmények
nek ilyenformán történő színezése, a jóizlés mellett, nagy 
g3'akorlottságot is feltételez.

A legtöbb nő, a viaszszal író kálidért oly ügyesen 
kezeli, mint a legügyesebb festő az ecsetjét s a legtöbbször 
oly bámulatos gyorsasággal, hogy a szemlélőnek fogalma 
sem lehet arról, hogyan kerülhet ki fejből, minden minta 
nélkül, pár perez alatt a legszabályosabb forma, a csinos 
virág, vagy egyébb alakzat, a legmeglepőbb színgazdagsággal.

Hogy pedig a beosztás és egyes mértani alakzatok 
bámulatos szabályosságát is megérthessük, tudni kell, hogy 
a tojásiró-nők, ezeknél nem mindig a kandért mozgatják, 
hanem azt néha jól megfogva, mintegy fixpontot tartják s 
ez alatt a tojást bátor és biztos mozdulatokkal forgatják.

A tojás alapszíne leggyakrabban piros, gyakori a sárga 
fekete és barnás, ritkábbak a kék, lila, rózsaszín és zöld 
alapszínek.

Néha a tojás egyik búbfele piros, a másik búbfele 
pedig fekete szinii.

Megtörténik, hogy a négy részre osztott tojás felület
nek háromféle alapszíne is van, u. m. piros, sárga és fekete, 
váltakozva.

Gyakori a kék a pirossal, színenként átellenes el
helyezéssel.

A piros, rózsaszín és világos kék alapszín a magyar, 
a sárga, fekete és többféle alapszín pedig, főleg az oláh
vidékeken divatos.
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A színek közül a piros az öröm színe s Jézus kiontott 
vérét is jelképezi. Egy kovásznai feljegyzés szerint: Egy
koron, egy szolga ki kosarában tojást vitt, a Jézus keresztje 
alatt haladván el, hazatérve azt vévé észre, hogy a tojások 
csodálatos módon mind vérpirosra változtak

Ezt az emberek megtudták s azóta festik a tojásokat 
pirosra.

A zöld a tavasz és reménység színe. A kéket Mária- 
gyásznak hívják. A pirosat fekete diszü búsággal, magyar 
gyásznak nevezik. A lila a bünbánat színe. A sárgát fel
tűnő mértékben használva, oláhosnak nevezik.

A tojásokon használt alakzatok népies elnevezése és 
magyarázata után is sokat kutatva, tapasztalnom kellett, 
hogy e tekintetben, bár az elért eredmény néplélektani szem
pontból is a. legbecsesebb, mégsem egészen kielégítő, mert 
igen sok alakzatnak nem lehet az elnevezését ma már meg
tudni, pedig több helyen is "használatos, gyakori formák.

Mindazonáltal sikerült közel 200 darab népies elneve
zést is összegyüjtenem, a melyek némi csoportosítás után, 
a következők :

Növényi form ák utáni elnevezések. Virágok (1.—8. kép): 
tulipános (l.,2.,3.kép),liliomos,márczillusosvagyhavadis(nár- 
ciszos), rózsás, gránátalmás, rózsabimbós, kettősrózsás, nagy 
rózsás, oldalrózsás, hatrózsás, rózsáskert, bazsarózsás, szegfü
ves, hóvirágos, ibolyás, gyöngyvirágos, harangvirágos, napra
forgós, papkiszuromszemedes vagy margarettás, majoránás, 
galambvirágos, kolopoczis, cseresnyevirágos, almavirágos, 
tölcsérvirágos, négy és hat levelesvirág, .szújfűves vagy 
zsódinás, folyófűves, berekés vagy pimpós.

Levelek (9—11. kép): pálmás, herelapis, haricskaleveles, 
tekerőleveles, farkasfogas, akáczleveles (10. kép), nyirfalapi, 
nyárfalapi cserelapi, (11. kép), szakadt cserelapi, fűzleveles, 
búsfűzfás vagy szomorufűzágas, fenyőágas, fenyveserdő, 
eperleveles, málnalapi.

Gyümölcsök: cseremakkos, megyágas, dióbeles, baraczk- 
magos, szilvamagos, mákfejes, kalászos,'buzafejes, zabfejes, . 
klárisos, fenyősuskás, szőllőíürtös, somos.

3*
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Á lla ti form ák utáni elnevezések(12., 20. kép): madárkás, 
galambos, madárfészkes, sárgarigófészkes, gerlemadaras, 
tollas, kakastollas, pávatollas, kakasos, kakastaréjos, szárnyas, 
sasszárnyas, ludszárnyas, . ludlábas, ludtalpas, fecskefarku, 
bankafejes, bankataréjos, pillangós, hattyufejes, halas, hal
hólyagos, rákfarku, ráklábas, békás, békahátas, békaszemes, 
békanyomos, kigyós, kigyófejes, pióczás, pókos, póklábas, 
berbécsszarvu, kecskeszarvu, nyúlás, kutya.

Más tárgyak utáni elnevezések (13—19. kép): villás, 
gereblyés, lapátos, kapás, ásós, ekevasas, szántóvasas, kovács- 
üllős, lánczszemes,. hámos, kötőfékes, cső-táros vagy sallan- 
gos, kantáros, duplakantáros, nyerges, tányéros, gyertya
tartós, virágtartós, pipás, horgas, bárdos, kulacsos, kosaras, 
seprüs, gyüszüs, gyűrűs, dészüs vagy öves, bojéröves, angyal- 
öves, ruhaszéjes, kisasszonycserese (fülbevaló), tótsapkás 
vagy németkalapos, labdás, rácsos, koczkás, táblás, ostáb- 
lás, ablakos, molnárablakos, körös, cserkabalás, csónyakos, 
(esoluakos), felleges, napos, holdas, csillagos, tévedt utas 
vagy7 veszett utas.

Nemzeti vonatkozású rajzok elnevezései: czimeres, koro
nás, magyarkoronás, magyarczimeres, császárkoronás, királyi 
vessző, székelyczimeres, paizsos, nemzetiszines vagy uniós, 
magyargyász, puska, pisztoly, kard, dob, zászló. '

Vallási vonatkozású elnevezések: keresztes, oláhkeresztes, 
szákrámentumos, Mária gyászos, Krisztus vére, hit, remény, 
szeretet, bor, kenyér, ostya, kehely, Szentlélek, (galamb
képében), glória vagy dicsfény.

Szerelmi vonatkozásnak: szives, égőszives, szomoruszives, 
boldogszivek, két kéz egybefogódzva, párosgerle, kakas, 
gólya, nyúl, erdő, hold, virágcsokor.

. Határozatlanabb formák elnevezései (4—9. kép): ágas, 
zöldágas, ágas-bogas, leveles, virágos, nagyvirágos, pettye- 
getett.’ ■

A nemzeti, vallási és szerelmi vonatkozású ékítmények, 
af legtökéletesebb formákban, főleg a karczolt, tojásokon 
fordulnak elő.
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A következő elnevezések többé-kevésbé mértani alakzatokat 
jelölnek meg (19—24. kép). Körös, koczkás, ablakos, molnár
ablakos, táblás, ostáblás. labdás, ujjas, láuczos, tótsapkás, 
vagy németkalapos, kantáros, duplakantáros, öves, kovács- 
üllős, berbécsszarvu, sárgarigófészkes, napos, holdas, négy
hat- vagy nyolezas csillagos, duplacsillagos, keresztes, oláh
keresztes, ludtalpas, gyűrűs, tévedtutas.

Sok mértani ékítmény van még háromszögekből igen 
szépen összehozva. (24. kép).

Ezeken kívül a virágdíszeknél, a mértani és egyéb 
alakzatoknál is számtalan forma él még, a melyekre 
magyarázatot vagy elnevezést a legnagyobb utánjárással is 
alig, vagy épenséggel sem lehet találni.

Előttünk állván a felsorolt megnevezések rajzai, azt 
tapasztaljuk, hogy az egyes motívumok igen sokszor össze 
vannak hozva egy képbe s ilyenkor egy-egy ékítménynek több
féle megnevezése is van, pl.: tulipán szegfűvel, tulipán 
németkalappal, tulipán rózsával, tulipán égőszivvel, magyar- 
ezimer tulipánnal, tulipán kalászszal, cserelapi fenyő
ággal, cserelapi gereblyével (11. kép), cserelapi cseremakkal, 
szív szomorufűzággal, berbécsszarv csillaggal, (20. kép), 
eperlapi buzafejjel, nagyrózsa közepén nappal, stb.

A tulipán alakok néha három, néha öt szirmunk, néha 
pedig U-alakban szegletesek is. Sokszor találunk két-három 
tulipán alakot is egymásba helyezve.

Feltűnően sok az alakzatoknál a szivalaku elhelyez
kedés és összefonódás.

A virág néha előfordul cserépben, virágtartóban és 
kosárban is. A szőlő ritkán fordul elő, mivel e vidéken 
nem tenyészik. — A teljes állatalak az Írott tojásokon, a 
madarat kivéve nagyon ritka, ember alakok pedig, egyálta
lán nem fordulnak elő.

Ha már most a magyar és oláh vidékek alakzatai 
között akarunk párhuzamot vonni, azt tapasztaljuk, hogy a 
székely tojásirók világosabb és rendezettebb formákat hasz
nálnak. mint az oláhok, a kiknél az alakzatok tömöttebbek 
s ezek burkolt, sőt babonás jelentőséggel is bírnák. Az oláh
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ékítmények virákalakjai a. valóságtól el férői og, sokféle színe 
zéssel készülnek, állatalakjaik pedig, leginkább a sasszár
nyas, ludlábas, berbécsszarv, halas, pióczás, kígyós, békás, 
rákos és pókos. — (Mértani alakzataik színezésüknél fogva 
meglepők és figyelemre méltók.

A legtöbb magyar motívumot használnak a kézdi és 
orbai járások azon községeiben, ahol helyenként a székely 
tojásirók részint többségben vannak, részint pedig a vegyes 
lakosságú községekben is kedvvel űzik a tojásirást.

A sepsi és miklósvári járás községeiben, mint az onnan 
beküldött jelentések és tojásirók nevei is mutatják, a szé
kelyek kevesen, ezek helyett inkább az oláhok Írják a 
tojásokat.

Ha éles szemmel vizsgáljuk a tojásékitményeket s 
ismerjük a régi cserépedények és varottasok mintáit is, 
hamar észrevehetjük a felhasznált motívumok közötti kap
csolatosságot, sőt sokszor az azonosságot is.

így a tányér és kancsó ékítmények között is igen
gyakoriak a tulipán, a rózsa, a napraforgó, a gyöngyvirág,
a lóhere, pálma, a rozetta, a félrozetta, a négy vagy hat 
szirmú virág, a leveleság, a csillag, a fenyőág, gyümölcs
alakok, a pávafarok, a rácsozás, a koczkázat, a vonaltekercs 
és a pontozás. Az állatalakok közül a madár szintén gyakori. 
Előfordul itt néha a szarvas is, ez azonban a tojásokon 
sohasem látható. A kályhacsempéken pedig a kigyó is 
gyakori.

A hímzéseken mindezek egytől-egyig megvannak s itt 
, gyakoriak még a kakas, a pávaszem. a gránátalma, a szív, a 

korona, a kereszt, fogaskor, a cseriévé!, a cseremakk, a
buzafej, a szegfű, a nárczisz, a tölcsérvirág, a virágkosár,
és egyes mértani alakzatok. Ugyanezek a legnagyobbrészt 
megvannak a székelykapukon, és a régi butordiszeknél is. %

Valamennyinél tehát az ékitményes művészet egy, 
ugyanazon forrásból fakad, páratlan ügyességgel alkalmaz
kodva minden tárgynál annak rendeltetéséhez, alakjához rész
leteihez és az ahhoz fűződő gondolatokhoz és érzelmekhez.

*
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És itt az érzelmekről is lévén szó, lássuk ezeknek 
szóval való megnyilatkozásait, a húsvéti versek alakjában is.

Előre bocsátom itt, hogy a húsvéti öntözködés a nép 
között rendesen tiszta vízzel történik. Kevés helyen liasz- 

, nálják e czélra a gyógyszertárakban vásárolt rózsavizet, 
hanem e helyett maguk az asszonyok különféle szagos 
vizeket főznek. Ilyenek a zsályaviz, a muskátaviz, a narancs- 
viz, a fodorkaviz (fodormenta) és rózsalevélviz.

A tisztavizet pohárból, korsóból, vagy csuporkából, a 
szagosvizet pedig, likas náddugóval (parafával) vagy gyér 
foncsikával (rongygyal) elzárt üvegből öntik. A tiszta vizet 
legtöbbször az asszonyok és leányok kezefejére, a szagos 
vizet pedig egész termetükre locsolják. Nagyon sok helyen 
virágokból kötött bokrétát mártanak a vizbe s azzal preczkelik 
a vizet. És hogy ez által egymást csakugyan megtisztelni 
akarják, azt a versek legjobban bizonyítják.

Bizalmas ismerősök és élénkebb vérmérsékletű fiatalok
nál azonban a csurom vízre való öntözködés, sőt cselédek 
között a vályúban való leányflirösztés is megtörténik.

A felnőtt férfiak és legények, a maguk módja szerint 
áldást, a kisebb és serdülő fiuk pedig, verseket mondanak. 
Az oláhok verseket nem igen mondanak, hanem ezek helyett 
azzal állítanak be : „Jöttünk, hogy vigyük a leányt a patakra".

Husvét hétfőjén a fiuk, kedden pedig a leányok ön
töznek, ez utóbbiak azonban nem házalnak s verseket sem 
mondanak.

Az öntözködés reggeli 6 órától a délelőtt 9 órakor 
kezdődő templomi harangozásig tart, a mely idő alatt az 
ismerősök elvégzik egymásnál a megtisztelést s az ezzel 
járó vendégeskedést.

A jó'ismerősöket ekkor megkínálják szeníelttel, vagy kó- 
konyinjával, a mely áll kosárban elhelyezett sült bárányhusból, 
kalácsból, főttojásból, sonkából, szalonnából,.borból, köményes 
pálinka és sóból, a melyekhez néha a bicskát is odateszik, 
hogy megszentelődjék. — Ezeket husvét első reggelén a 
7 órai mise alkalmával szenteltetik meg. A szentelt iránt 
nagy tisztelettel viseltetnek s a hulladékot a tűzbe teszik-



_ Egy-egy községben a szentekből csak az elletik, a ki
meggyónt és a kis gyermekek.

Délelőtt 9 órán túl, már csak a szegényebb sorsú 
gyermekek házalnak, a kik jól megrakott tarisznyájukat
néha alig bírják. . . , ....

Mig tojás van a háznál, mindaddig ezeket is mindenütt
beeresztik, ha azonban az elfogyott s már a kalács és apró
pénz is megfogyatkozott, akkor a kaput nyitó gjeimekek- 
nek már messziről kiáltják: „Későre keltetek, a disznók mind 
felszedték. (vagy elverték) a tojást. -  Vagy pedig azt n- 
kójtsák : „Immár béharangoztak*. Szóval elmehettek.

Az öntözködni járó gyermekek, minden háznál tisztes
ségesen beköszöntenek, az ajtó mellett megállanak, \erset 
mondanak s azután megkérdezik: „Szabad-e vizbe vetni?

(H ú sv éti rig m u so k ).

1.
Vizbevető hétfő ma nekem úgy tetszik,
Látom az utczákon, hogy egymást öntözik.
Kártyával nem öntöm, mert az nem tisztesség,
Ha kannával öntöm, úgy leszen ékesség 
Nekünk ügyes jól lesz, ha kannával öntsük,
Hooy a kicsinyeket nagyon meg ne sértsük 
Öntök asszonyt, embert kedves magzatjával.
Várok piros tojást, igen de párjával.
Ha párját nem adják, el sem fogom venni,
Ha párjával adják, megfogom köszönni.

*
Búcsú szó:

Köszönöm szivemből kedves adományát,
Ha én nem adhatom szivem szerint mássát,
Adja a jó Isten magukra áldását,

(Általánosan használatos).

2 .

Immár a tavasznak elértük kezdetét,
Egy szép virágszálnak láttuk kellemetét.
Zöldelő ágai el ne hervadjanak.
Nekünk szükségünkre mégis maradjanak.



Látszik, hogy tavasz van, mindenek újulnak, 
Gyenge vilojákból koszorúkat fonnak.
Eljöttünk hozzátok ifjúi létünkre,
Hogy harmatot öntsünk egy szép növendékre. 
Mert, ha meg nem öntsük ezen esztendőben,
Nem virágzik szépet nekünk jövendőben.
Friss víz kívánkozik annak homlokára,
Nézze meg mindenki a maga hasznára. 
Virágozzon mindig ékes virágokot 
8 nyerjen az Egekben fényes koronákot.
Ennek a váltsága egy pár piros tojás,
Legyen éltök olyan, mint az aranyfolyás.

*

Köszönöm a lánynak szép tojás adását,
Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját, 
Gazdájával együtt ékes gazdasszonyát.

(Általánosan használatos.)

3.
Hogy feltámadt Krisztus, örömmel hirdessük. 
Mert mi Galilia városából jöttünk.
Ide is eljöttünk a megöntözésre,
Hogy üdvöt hirdessünk ez háznak népére.
Házi leány s asszony, ne legyünk terhére, 
Hogyha egy kis vizet öntünk termetére.
Mert, ha restek leszünk véghezvitelére.
Nem virágzik szépet nekünk jövendőre. 
Virágozzék mindig ékes virágokot,
S nyerjen az Egekben fényes koronákot. 
Megöntözésünknek mi legyen a czélja,
Azt a leány-asszony legjobban tudhatja.
De mégis megmondom, egy pár piros tojás,
Az is olyan legyen, mint az aranyfolyás.
S ezzel Isten hozzád tündöklő virágszál, 
Virágozzál mindig mig élted sírba száll.

( Szent- Ivámy-Laborfalva.)

4. .
Jó reggelt gazdasszony, jó reggelt te kis lány, 
Hozzád jöttem én most, husvét másodnapján.. 
Azért, hogy megtugygyam, van e sok tojásod 
Mert, ha tojást nem adsz, e kannát jól látod



Meg van töltve vízzel s öntöm a nyakadba,
Mint a hogy a molnár felönt a garatra.
Ha pedig tojást adsz, még pedig párjával,
Én se öntelek le ezzel a kannával.

* *
Én immár elmegyek, vígan maradjatok,
Az Isten áldása szálljon ti reátok.

. (Mártonjaivá.)

5.

Husvét másodnapját örömmel köszöntőm,
A ki tojást nem ad azt mingyárt leöntöm.
A mit megmondottam, no csak hamar legyen,
Mert itt a viz készen s most mingyárt megteszem.

(Mártonjaivá.)

6.
Minerva fiák közt én is kertészkedtem,
Sok szép virágszálat meg is öntözgettem.
Hogy itt is virág van, azt is észrevettem, 
Megöatözésére ide is eljöttem.
Jere hát elémbe, kedves, szép ibolyám,
Télben is zöldelő, kerekded muskátám.
Én tégedet szívből, ha nem szeretnélek,
Tiszta forrásvízből megsem öntöznélek.
Állj elé virágszál a megöntözésre,
Hogy jobban viruljál az éden kertjében.
A. hol is hallatszik szava trombitának,
Legyetek lakói Isten országának.

(Általánosan használatos.)

7.

Minden országoknak vándorlása után 
Én a kertészséget szépen megtanulám. 
Tapasztalásom is sok helyt megmutatta, 
Munkálkodásomnak, hogy vagyon nagy haszna. 
Azért bátorságból ide is bejöttem,
Hogy egy virágszálat szépen megöntözzem.
Tán a lány is felkelt, mindjárt megöntözöm,
Ha pár piros tojást nem ad nekem rögtön.

*

Sok husvét napokat kivánom érjetek,
És a Jézus karja lengjen felettetek.

(Kovászna).
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Hire futamodék egész vármegyére,
Hogy szlikségtek legyen, egy kertész legényre. 
Ritkán volt szerencsém házatokhoz jönni,
De most elindultam plántákat öntözni.
Ezt a plántát itten, azr Isten éltesse,
Az ő szerencséjét az Égig emelje,
Egy firiss legénynek az ölébe tegye.

(Kovászna).

8.

9
Tudjátok-e ti lányok,
Mért jöttem én hozzátok ?
Hogy a tojást pirosat 
Párossával adjátok.
Hogyha igy nem adjátok,
Csurom viz lesz szoknyátok.

( Kovászna).

10.

Ez háznak van egy rózsája,
Rózsának van egy bimbója.
Én a bimbót megöntözöm,
A tojáskát megköszönöm.

(Kézdi- Szent-Lélek).

11.
Azt hallottam, hogy e háznál,
Van egy lankadó virágszál.
Szagos vizzel megöntözöm, 
ügy feléled, csupa öröm.
Mert hát itt a feltámadás.
Készült-e sok piros tojás?
Husvét ünnep emlékére,
Keresztények örömére.,

*
Adjon Isten menyből áldást,
Köszönöm ,a szives látást.

(Általánosan használatos).



Husvét másodnapján 
Vettem magam észre,
Csukros vizipuskát 
Kaptam a kezembe.
Elindultam vele 
Piros tojást szedni,
Lányok, ha nem adtok,
Lefoglak öntözni.

(Általánosan használatos).

12.

13
Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál. 
Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál. 
Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin, mindjárt ide szálltam. 
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom,
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom.

(Általánosan használatos).

14.

Ma nekem úgy tetszik vizbevető hetfii,
Látom a pázsinton iparkodik a fű.
Mig a szolgálókat váluba fiirösztik,
Tizennyolcz tojással teli a kebelik.
Nekem a leányok egyet sem adának, 
Házról-házra engem elutasitának.
Kérlek, te kis lányka, ne öntesd le magad, 
Inkább azt pár Írott tojással megváltsad,
Egy pár tojáskáért, vagy megegyezhetünk,
Vagy pedig tégedet, jól megöntözgetünk.

(Tamásfalva).

15.

Örömünkre serkent fel a mai hajnal,
Mely feltámadását hirdeti Urunknak. 
Fényesen jelenti dicső Megváltónknak,
A kit mi neveztünk Jézus, Krisztusunknak. 
Indulhat, vidulhat az emberi nemzet,
Midőn ily szép napra érdemesittetett.
Áldás és imádás legyen az Istennek,
Ki ily szép tavaszt ád, az emberiségnek,
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Os atyáink hagyták reánk e szép szokást, 
ijogy öntözzünk vízzel, viruló rózsaszált.
Őseink szokását tehát ismételem,
Szép tiszta, friss vízzel, magikat öntözem.
Es igy érhessenek szép husvét napokat,
Nekünk adhassanak piros tojásokat.
Kis pohárból öntöm, tartsák kezeiket,
Ifiak és vének, jó barát személyek.
Békében legyenek. (Fotos).

16.
Szerencsés jó reggelt adjon az Úristen,
Régi szokás szerint, versmondani jöttem.
Kedves bátyám uram, a ház család feje,
Kedves néném asszony, ennek kedves nője, 
Szomorú nap vala ezelőtt három nap,
Nagy kínok közt halt meg a legnagyobb főpap. 
De már kiszabadult a halál fogságból, 
Feltámadott s kijött szent koporsójából.
Egy kedves kis leányt ide szalasztottunk,
A kinek mi mindig a nyomába voltunk.
Nyájasan akarunk mi ö vele bánni,
Otet egy pár tojás, megfogja váltani.
Még pedig pirosan meg legyen az festve,
Ugy a vizöntéstől meg is leszen mentve.

*
Köszönettel veszszük a szép ajándékot,
Melyet jó asszonyunk nemcsak megmutatott, 
Hanem meg is adott. (Po/yríw).

17.
Jó napot kívánok becses éltetekre,
Kérlek figyeljetek rövid beszédemre.
Jézus nagypénteken halálra kinzatott,
Harmadnap husvétban ismét feltámadott.
Ma a feltámadás ünnepének napján 
Sok ember tiszteli barátját lakásán.
Mi is eljöttünk most a tiszteléstekre,
Hogy meg is öntözzünk, annak emlékére,
Hogy mint a tiszta viz, a szennyet elmossa,
Ugy Jézus vérével bünLinket elmossa.
A vizzel való locsolás és a festett piros tojás, 
Jelzi a vér hullását, s bűnünknek bocsánatát.

*



E háznak közepén egy zászló üttessék, 
Aranynyal, ezüsttel megpuntuinoztassék.
Áldja meg az Isten e háznak gazdáját, 
Cselédjével együtt házi gazdasszonyát,
Hogy vígan „tölthessék, el a husvét napját.

(Komszna).
18.

Örömhírrel jönnek e széles világból.
Jézus, a megváltó, feltámadt sírjából.
Nincs már a kereszten és nincsen sírjában,
Ott él s uralkodik, fenn a menyországban.
Azzal, hogy szent vérét érettünk ontotta,
Terhes bűneinket végleg megváltotta.
Minket érdemessé tett az Ég kegyére,
Es méltóvá az 0  drága szent nevére.
A feltámadásnak dicső emlékébe,
Bő kívánság rajzik szivem belsejébe.
Jézus szent emléke legyen ma veletek 
S az ő kegyelmében boldogan éljetek.

(Általánosan használatos).

19.

Üdvözlöm e szent innepet,
Ez ház tisztes lakóit,
Kívánom, hogy érjék vígan, 
Ennek minden óráit.
Vagyon itt egy szép virágszál, 
Ki tudom, hogy öntözést vár, 
Mert víz nélkül minden plánta, 
ügy gondolom elszáradna.
De hogy ő soká viruljon, 
Kellemesen illatozzon, 
Megöntözöm én friss vízzel.
Mit tán jó szívvel fogad el 
Öntözésem jutalmául 
Egyebet nem kívánok,
Egy pár szépen megirt tojást, 
Melyet tőle megvárok.
Adjon Isten sok husvétot,
Érjen még életében 
S később jusson szerencsésen 
Egy jó férjnek ölében.

(Zabola.)
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20.
Ez imiap reggele úgy viótila ide,
Hogy e díszes háznál, egy virág tündökle, 
Melynek virulását, hogy elémozditsam,
Jó lesz megöntözni, aztot úgy gondoltam. 
Mert egy szép rózsa is csak úgy növekedik, 
Néha-néha reggel, ha vízzel öntözik. 
Öntözésünknek is mi legyen jutalma,
Ha röviden mondjuk, no a leány tudja. 
Ennek a váltsága egy pár piros tojás.
Az is olyan legyen, mint az aranyfolyás.

E husvét ünnepén örömet hirdetek.
Mert a Jézus Krisztus bár megfeszittetett 
És meghalt érettünk, minden bűnösökért,,
Nem maradt sírjában, hozzánk még visszatért.
Itt van még közöttünk, szent nevét hirdetjük,
A husvét ünnepét mi erre szenteljük,
Hogy arra többször is reá emlékezzünk,
Most üdítő vízzel, ha szabad, öntözünk,
Megöntözök itten öreget és ifjat,
Hogy emlékül kapjak pár tojást, pirosat.
Sok husvét ünnepeket kívánom érjetek,
S gyenge beszédemért ki ne nevessetek.
Elmondám. (Kisborosnyó).

22.

Adjon Isten sok hús vétót érni,
S a mostanit békével^ tölteni,
Azért jöttem én ide Önökhöz,
Kertész vagyok s most a kertész öntöz.
Ha a víz a virágoknak nem árt,
Adni kell a kertésznek pár tojást,
Azt a kertész megköszöni szépen,
S azt kívánja, hogy sokáig éljen.

(Tamásjahm).
23.

Szerencsés jó reggelt kívánok e házba, 
Én is mint egy holló, jöttem a munkába. 
Láttam és találtam, egy szép virágszálra, 
Engedelmet kérek meglocsolására.



Elértük husvótnak második reggelét,
Látjuk locsolódni az ifjak seregét,
Mi is azt a példát akarjuk követni,
Ezt a szüzet itten íriss vízzel önteni.
Ennek a váltsága egy pár piros tojás,
Az is olyan legyen, mint az aranyfolyás.

(Pólyán).

24.

Nagyon elfáradtam, mert sokat koczkáztam,
Jártam, ültem, költem, hevültem és fáztam. 
Berekben, mezőkben, sokszor úgy megáztam,
Hogy a ki meglátott, .azt tudta halásztam.
Én vagyok apámnak czipökös inassa, .
Urgányos kovácsnak vasverő dijassa.
Ezen hazugságért tán valamit adnak,
Vagy egy jó kancsó bort mindjárt előrántnak.
Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját,
Gazdájával együtt házi gazdasszonyát.
Ennek a váltsága egy pár piros tojás,
Az is olyan legyen, mint az aranyfolyás

(Nayy-Ajta).

25.

Ide ki a dombon, felnőtt bogáncskóró,
Tudom, hogy bátyámból se lesz királybíró.
Csillagos kisasszony, mit néssz a szemembe.
Tán beleszerettél úri termetembe.
Inkább siess, fuss el, bújj a kamarába,
Hozz ki egy pár tojást s tedd a tarisznyámba,
Két kupa pálinkát tölcs a kulacsomba,
Egy kalácspereczet akassz a nyakamba.'

( Ozsdola).

26.

Hogy vártok-e, vagy nem, én azt nem tudhatom, 
Csakugyan előre tinektek mondhatom,
Olyan legény, mint én, nem mindenütt terem. 
Bátran előttetek mondani elmerem.
Jó napot uraim, szemembe nézzetek,
Hogy e házba jöttem semmit se féljetek,
Mert majd oly dologra fakadok hidjetek.
Melyet én felőlem sohasem hittetek.
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Kérdezhetné bárki, mit hoztál Rómából?
Beszélek is mindjárt a tapasztalásból.
Sokat jártam, tudok mondani újságból,
Tudok tanítani tilossófiából. (filozófiából).
Mert hol ványolt ebet találsz az udvaron,
Borzos szőrű macskát tűzhelyen vagy puczkon. 
Szennyes, mocskos vánkost, s lepedőt az ágyon, 
Hidd el, hogy vagyon ott keringő gazdasszony. 
Hol virradtig nyugszik az anya az ágyban,
Ha lánya is addig aluszik nem bánja 
Es reggel felkelvén a kenyeret vágja,
Egy cseppet sem lesz jobb, lánya, mint az anyja. 
A hol a gyermekek jó reggel felkelnek,
Ki sem nyílik szemük már' kenyeret kérnek 
Es mozsdatlan kézzel ők kenyeret szelnek 
Ne keresd ott színét a tiszta életnek.
A hol a guzsalyból gyakran tüzet tesznek 
Kevés fonal fonni csépnyelet keresnek.
Orsó csinálónak keveset fizetnek,
Ne félj, hogy tavaszszal vásznot fehéritnek.
A melyik gazdasszony tálát akkor mossa,
Mikor épen megfőtt a sótalan kása,
Az asztalhoz ülvén tányérát vakarja,
Annak a tányérát ne vidd el a torba.
A mely leány pedig borzos fővel szitál,
A liszt láng a fején, mint malompor úgy áll 
Es miként nappal jár éjszaka is úgy hál,
Ilyen derék madárt itt senki sem talál.
A mely leány ismét a tehenét feji,
Feji, mikor más már a csordába űzi.
Tejszűrőt pedig a pad alatt keresi,
Nem kár a kérető, ha azt elkerüli.

*
Mindnyájan kedvesim, kik e házban laktok,
Ily szép versmondónak áldást kiáltsatok,
Kivánom békében aztán maradjatok.

* (Kovászna).
27.

Jó napot uraim, kik egybegyültetek,
Tőlem gavallértól semmit se féljetek.
Egy pár piros tojást kezembe tegyetek,
Hogy tőlem hamarább megmenekedjetek.

4



íme verset mondok, hallgassa meg minden. 
Krisztus koporsóját se őrizték ingyen, 
így talán nekem is nem esik hiúban.
Ha versemet mondom kissé szaporábban.

% *
Orbánczos a Sodrán, mert a hideg leli,
Czifrás süvegemet a Kovács reszeli.
Minden öltözetem Bécsből hozott semmi, 
Csizmámnak a talpát a szára fedezi.

*
Nadrágom s kabátom, mint rosta lyukacsos, 
Sipkám és mellényem rojtikás és foltos. 
Kivánják-e kérem, hogy többet is mondjak,
Vagy már sérelmükre van s leunatkoztak.

*

A versemet tehát befejezzem ezzel,
A szent ünnepeket töltsék békességgel.

(Kagij-Ajta).
28.

Felsütött a napnak bájoló sugára.
Tapsin tenyeremre, ez husvét napjára.
Mert most épen az Ur Krisztus feltámadott.
H bűnös embereknek örömet okozott.

*

Ezen mondókámból azt akarom tudni,
Hogy a kitől kérek, fog-e tojást adni.
En mástól nem kérek, csak egy virágszáltól. 
Mely meg nem mentődik a viz folyásától.

Elmondott versemnek pár tojás az ára,
Ne sajnálja adni, kedves atyánkfia.

(Közéj)-Ajta).
29.

&ze renesés jó reggelt adjon az Úristen. 
Régi szokás szerint versmondani jöttem. 
Örömünk csillaga épen ma feltetszett. 
Lelki ellenségünk szarva letöretett.

*

Halálnak ereje semmit sem véthetett. 
Győzelem zászlója életbe léphetett,
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Örü jön, vígadjon ez n keres:-:ténység, 
táplálja lélekben és szívben reménység.

*
Szívből és lélekből bő áldást vegyenek,
S kezembe pár piros tojáskát tegyenek.

(Nagy-Ajta).
30.

Dicsértessék Jézus a magas mennyekben,
Ki ma feltámadott oly nagy dicsőségben.
Kínt, halált szenvedett el, romlandó teste,
Amde feltámadott ő nagy dicsőségbe.
Ma van hát az a nap, melyen feltámadott,
A nagy ellenséggél diadalmaskodott.
Mert embernek nem volt soha ily hatalma,
A halálos sírból ismét talpra álla.
Megmutatta nekünk bünös embereknek,
Hogy az Isten ellen, ők hiába tesznek!
Oh édes Jézusom. ki ma feltámadtál,
A nagy ellenséggel diadalmaskodtál,
Engedd, hogy e háznak minden egyes tagja, 
Vegyen részt a Krisztus feltámadásába.

*
A nnak ünnepére. hogy ő feltámadott,
Pirosra festik a fejér tojásokot 
Mi pedig kertészek virágokat szedünk,
Minden virágszálat tojásért megölnünk.

(Tamásfalva).
31.

Dicsérjük a Jézust a magas mennyekben, 
i} ki velünk vagyon minden ügyeinkben. 
Áldás és dicséret legyen e helységben, 
Hirdessük tehát őt föld kerekségében.

*
Mert Jéruzsálemben az a hir támada, 
Feltámadt a Jézus az Istennek fia.
És ezt a városban ugy ,kiálltják vala, 
Feltámadt a Krisztus. Allé — állélujn.

Az nnyaszentegyház világgá hirdette,
Hogy híveit ezzel üdvösségre vigye.

4*



Ezt az Öntözést is bevették szokásba,
Hogy maradjon velünk szent példaadásra.

*

Kártyából nem öntünk, mert úgy nem tisztesség, 
Ha pohárból öntsük, úgy lesz illendőség.
Meg is öntsük mi csak legyen itt csendesség, 
Nem igen erősen, csak hogy jel adassék.

( Szent- / vány-Laborj alva).
32.

Feltűnt már a szép nap viruló fényével 
Beállott a tavasz, áldott érzésével.
Ujjit a természet minden növényeket.
Gerjeszti mibennünk a szép reményeket.
Ma hát husvét napja, azt mindenki tudja,
Melyet mi ünnepiünk, Krisztus támadása.
Krisztus feltámadott a halál álmából,
Hogy megváltson minket biinünk hatalmából.
No hát örvendezzünk e husvét reggelen.
Ki tudja érünk-e, több husvétot, vagy sem. 
Megöntözöm azért e ház szép rózsáját,.
Hogy virágozhassák, korán nyíló rózsát.
Végre midőn értük rózsaszín bimbóját,
Nyerje az Egekben fényes koronáját. 
Emlékezzünk azért szent husvét napjára,
Mely örömet hozott az egész világra. .
Áldjátok ma velem szivetek adóját.
Érhessétek sokszor husvét másodnapját.

(Czofalra).
33.

Diesértessék Jézus a magas mennyekben, 
A ki velünk vagyon minden ügyeinkben. 
Áldás és dicséret legyen e helységben 
S töltsék el e napot szives békességben.

Dicséret, dicsőség legyen az Istennek,
Ki a feltámadást elhozta mindennek 

. És megadta érni, minden híveinek. 
Második napját is e szent ünnepének.

*

De hát, hogy beszédem czéljára elértem. 
Már a szent Írásból két verset kerestem.



61

Egy kevés ideig szállást kell itt kérnem,
Mig azt, mit akarunk, nektek elbeszélem.

*
Vizbevető hétfő ma nekem úgy tetszik,
Látom az utezákon, hogy egymást öntözik,
Itt is egy virágszál, énnékem úgy tetszik,
Jó legény barátim velem megöntözik.

*

Kártyával ne öntsük, mert úgy nem tisztesség, 
Ha kannával öntsük, úgy leszen ékesség.
De meg is öntözzük, csak legyen csendesség, 
Nem igen erősen, csak előadassék. -

*

Nem igen meleggel, mert zsidók nem vagyunk, 
Tudva, keresztények laknak itt mi nálunk. 
Rajta pajtás fogjad kezedbe a kártyát,
De barátom te se ereszd el a kannát.

*

Öntsétek meg frissen, kinek, kinek karját, 
Engedelmet kérünk, mondjuk azt, hogy vivát. 
Ha kártyát nem látok ebbe a szobába,
S hogyha a kanna is jól ellészen zárva,

*
ügy mi akaratunk megyen csak kordába,
Mert ezek nélkül itt, mi nem öntözünk ma. 
Ezzel bevégezem mostan a beszédem,
Mert nem tudom többé leszen-e itt létem.

Azért is Istennél kell már esedenem,
Dicséret, dicsőség Istennek a mennyben.

(Lisznyó).
34.

Eljött a vig tavasz, hogy kimelegedett,
Az egész természet megelevenedett.
Búvik ki a földből mindenféle plánta,
Eljött a vig tavasz, hogy szivünk kivánta.
Egy tavasz reggelén nagy örömjámada,
Midőn harmadnapra Jézus feltámada.
Imádjuk az Istent ezen nagy ünnepen. 
Zengedezve nyelvünk szép dicsőségeken.

(Páva).
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Az éjjen álmodtam s álmomban azt láttam, 
Hogy egy mocskos leány lakik ezen házban. 
Sietve keltünk hát, s jöttünk hamarjába,
Hogyha kézre kapnánk, vinnénk a patakra.
Ott a folyó vízbe addig elmozsdatnánk,
A mig mi magunk is szép tisztának látnánk. 
Ezen fáradságért egyebet nem kérünk,
Egy pár piros tojás leszen a ípi bérünk.

(AlbisJ

35.

36.

Elment a hó, szárad földünk. 
Asszonyt, leányt, vízzel öntünk. 
Öntözöm, de kárt nem teszek, 
A mit teszek, becsület lesz. 
Tudom, hogy nem lesz terhére, 
S piros tojást nyom kezembe. 
Adjon nekem pirosat.
De még olyan Írottat.
Ezt se nem én kezdettem,
Ezt se nem én végezem.
De még ma anyámot is, 
Tudom, a vízbe teszem.

37.

(Torja)

Nagypénteki könyhullatás 
Legyen néktek máma áldás. 
Mert Megváltónk feltámadott 
S minket a bűntől megváltott.

Azért mondám mindezeket. 
Legyetek jó keresztények. 
Imádjátok a Megváltót,
A ki értünk feltámadott.

Ennek emlékezetére,
Piros tojást a zsebembe.
Mert ha nem lesz meglátjátok, 
Vizes lesz ma a szoknyátok,

*



Cserebura nádiké,
Bújj elő te Rózsiké! 
Adjál tojást eleget, 
Pirosat ám, de frisset.

38.

(Feldobolt/).

Én aztat hallottam Konstantinápolyban,
Hogy mind jó emberek laknak Csernátonban 
De én hogy meghallám, kapék dolomántot,
S megnyergelem ama félfaru kanczámot

Jó uram, asszonyom szemembe mit néztek, 
Karddal, bottal engem innen ki nem vertek,
A mig egy pár tojást zsebembe nem tesztek.

(Felső-Csernáton).
39.

Hajnali pacsirta 
Költött fel talpamra.
Hogy hirdessem, a mit 
Az angyal elmonda.

Ember Megváltója 
Máma támadott fel,
És minden keresztény 
Általa ünnepel.

Eljött minden ember 
Édes Megváltója,
Légy te is hát, kis lány, 
Ennek az áldója.

40 .

Feltüzött a husvét 
Fényes napsugára, 
Minden keresztyének 
Háza ablakára.

(Lisznyó).

Feltámadott Jézus 
Nem maradt a sírba, 
A neki faragott 
Hideg koporsóba.



Tanulván a jóktól. 
Példákat vegyetek, 
Hogy még sok húsvéti 
Ünnepet érjetek.

41.

(Lisznyó).

A húsvéti piros tojás 
Jelzi a Krisztus halálát,
De azért, hogy feltámadott, 
Adjunk neki szent hálákot.

*

Én is azért üdvözöllek,
E szép tavasz reggelén,
Pár tojást ha nem sajnálnál, 
Szépen megköszönöm én.

42.

(Czofalva).

Jól tudom, gazduram, 
Hogy elakart bújni, 
Kapuját, ajtaját 
Be akarta zárni.
Még kedves lányát is 
El akarta dugni.

Azért áldja Isten 
E háznak gazdáját,
Piros hajnal után 
Hozza fel a napját.
Hogy érhesse soká 
Még a husvét napját

(Alsó-Csemáton).
43.

Van-e háznak rózsabokra, 
Nyúljék élte sok napokra, 
Hogy virítson, mint rózsaszál, 
Megöntözöm, ennyiből áll.
E kis kertész fáradsága,
Piros tojás a váltsága.

44.

(.Kökös).

Feltámadott Krisztus, jámbor keresztények. 
Öntözni indulnak a kicsiny legények.
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Harmatos rózsától kértünk szagos vizet,
De csak azt öntözzük, ki ezért megfizet.
E háznak kis lánya tudjuk nem szűk marku, 
Azért hát közöttünk hamar kész az alku.
Lics, lőcs, virulj tehát kedves szép virágom,
A fáradságomért a tojást elvárom.

(Mikóujfalu).

45.

E nap derültével jó reggelt kívánok,
Husvét másodnapját köszönteni járok.
Melyen ősi szokás szerint virágokat 
Vízzel felüditik a hervadozókat.
Én is Bethlehemből hozva ezen vizet,
Virágjokat öntni kérek engedelmet.

(Ár apaiak).

46.

E háznak kis kertjében 
Van egy rózsatő.
Rózsás kertben nevelje 
A jó Teremtő.
Vizet öntök rózsatőre,
Szálljon áldás a fejére.
Az Istentől azt kérem,
Piros tojás a bérem.

(Általánosan használatos).

47.

Ajtó megett állok, 1 
Piros tojást várok.
Ha párját nem adják 
Estig is itt állok.

(Kezdi és orbai járás).

48.

Ajtó megett állok;
Piros tojást várok.
Ha nem adnak visszatérek,
Jó anyámtól kettőt kérek.

(Lisznyó).



49.

Verebek papja,
Hordó csapja,
Hol betérek 

4 Tojást kérek,
Ha nem adnak 
Visszatérek.
Ed’s anyámtól 
Többet kérek.

( Alsó- Cser náton).
50.

Én kis deák vagyok,
Sokat nem ósálok;
Egy pár tojást várok.
S azzal elsétálok.

(Általánosan használatos).
51.

Kis kertemben egy rózsafa,
Megöntözném, hogy vidulna.
A kis kertész fáradtsága,
Piros tojás a váltsága.

(Általánosan használatos).
52.

Rigmust mondok,
Tojást várok;
Ha nem adnak 
Odébb állok.

(Czofalva).
53.

Medve döndüle be,
Bihaj bócsuzik el,
Agyának egy tojást,
Mett ha nem menyek el.

(Czofalva).
54.

Kicsi csürke vagyok,
Ajtó mögött állok,
Vizbevetni jöttem,
Piros tojást várok.

( Gelencze).
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55.

Husvétkor a fiuk 
Öntözködni járnak,
És a kis lányoktól 
Piros tojást várnak.

56.

Most van husvét napja, 
Gondolom betérek. 
Váltságdíj fejében 
Piros tojást kérek.

57.

Rózsás kertben jártam, 
Rózsafát találtam.
El akart hervadni,
Jöttem megöntözni.

58.

Egy nyulacskát bészalaszték, 
Ha nem bánnák megöntözném.

59.

Adjon Isten jó reggelt! 
Kedves vendég jött ismét. 
Ajtónk előtt a husvét. 
Piros tojást kezembe, 
Vígan menjek el vele.

60.

Ma husvétnek innepe, 
Leányok öntözője.
Piros tojás emléke, 
Adjanak párt kezembe, 
Hogy a tyúkok tojjanak, 
Darabjáért pároslag.

61.

Én kicsike vagyok,
Szóllani se tudok.

(Tamásfalva ).

(Rovászna).

(Kézdi-járás).

(Szent-Katolna).

(Kökös).



Mégis az Istennek, 
Dicséretet mondok. 
Egy pár tojást várok, 
Avval tovább állok.

62.

Én kis féreg, 
Hol betérek 
Tojást kérek.

(Élőpatak).

Hol nem adtak,
Mind meghaltak.

(Élőpatak).
Kezdő sorok:

1.
Gyönyörű a tavasz, mosolyog az élet,
Áldásokat mutat az arany kikelet.
Föltámadt a Jézus, mondják az írások.
Vízöntő hétfőre buzognak források.
(Tovább lásd a 2-ik számú verset.)

(Általánosan használatos).
2.

Feltámadt a Krisztus, az Istennék fia,
Város közepében azt kiáltják vala:
(Tovább lásd az 1. számú verset).

(Fotos).
3.

Piros tojás, fehér bárány,
Tudom, hogy már készen vár rám,
Hogy a tojást érdemeljem,
Elmondom én, a kis versem.

(Lemhény).
4.

Nem azért jöttem, hogy 
Sokat prédikáljak, 
Hosszas beszédemmel 
Unalmat csináljak.

(Étfalva-Zoltán).
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Röviden elmondom, hogy ide mért jöttem, 
Hogy lelkem óhaját ma szépen kiöntsem. 
Kitárva lelkemnek azt az óhajtását,
Hintse rátok az Ég bőven az áldását. 
(Tovább az 1. számú vers).

5.

(Mikóujfaln).
6 .

Ez a husvét minket arra emlékeztet,
Hogy Jézus feltámadt s minket örvendeztet 
Azzal, hogy, mint Jézus, mi is feltámadunk, 
Egy jobb s szebb életben egybetalálkozunk. 
(Folytatás a 2. számú vers).

Végző sorok:
1.

Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját, 
Gazdájával együtt ékes gazdasszonyát.
Ragyogó fáklyákkal rakja meg udvarát,
Piros hajnal után hozza fel a napját,
Ha nem sajnál tőlem, egy pár piros tojást.

(Etfalva-Zoltáii).
2 .

Közelitek végre versemben ezélt érni, 
Sok husvét napokat maguknak kívánni. 
Sok piros tojásnak bőségében lenni,
S azokból engem is bővön részeltetni.

Sok husvétnak napját örömmel töltsétek,
Isten kezeiből bő áldást vegyetek.
Kívánom szivemből, hogy sokat érjetek.
A versemnek végén, egy pár tojást kérek-

Kökön.
4.

Húsvéti versemre csak úgy hallgassatok,
Sok szép piros tojást zsebembe rakjatok.
Diót és mogyorót eleget adjatok,
Máskor is húsvétim békével jussatok.

{ti ölön).
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Rózsavízzel, áldás szálljon Mariska a fejedre,
Kérek egy pár írott tojást, hogy tegyem a zsebembe.

( H ö lö n ) .

5.

6.
Mint az ékes tavasz nyájas mosolygása,
És a kelleínetes rózsa bimbózása,
Olyan kedves legyen most-e versmondásom. 
Szivemből származott áldás kivánásom.

(Bölön).
7.

Ma jöttem tojásért 
Holnap jövök lányért.

(Általános).
8.

Ha nem adnak tojáskát,
Ülii vigye tyukocskát.

(.Áldoboly).

Még több vers is áll rendelkezésemre, de mert a köz
nép a karácsonyi verseket is kevés átalakítással husvétkor 
is használni szokta, az ilyeneket egy újabb gyűjtemény szá
mára tartottam fenn.

Végig olvasva a húsvéti verseket, azt látjuk, hogy 
azokban a népiélek minden oldalról bemutatkozik.

Az egyikben a székely nép benső vallásossága, a má
sikban a tavasz dicsőítése és a szabad természet szeretete; 
itt a tiszta barátság és egymásnak megbecsülése, ott a nők 
tisztelete és azok iránti gyöngédség; ebben a szerelem és 
a családi élet dicsőítése, abban a szülőföld és a haza sze
retete ; az egyikben az ildomosság komolysága, a másikban 
a játszi és soha tulságba nem menő kötődés és néphumor 
nyilatkoznak meg.

Meg van e versekben is, hogy az öntözködés és a 
tojással való megajándékozás régi szokás, a mely őseinktől 
maradt reánk, de azt az *anyaszentegyház is bevette s meg
tartotta, mert a tojás jelképe lett a feltámadásnak, annak

%
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piros szine Krisztus vérehullását, az Öntozködés pedig, a 
lelki megtisztulást jelképezik.

A vallásos érzelmek kifejezése, csaknem minden versben 
egybekapcsolódik a bájos tavasz dicsőítésével, a mely meg
győzi a telet s zöld bársonypalást alakjában borul a földre. 
— A nők valamennyien kedves virágszálak, a kiket a ker
tészek nagy örömmel keresnek fel megöntözés végett, egy 
pár szépen megirott tojásért, a mely nem csupán jelkép, 
nem csupán váltság, vagy bér, de emléke is, az egymás 
iránti legszebb érzelmeknek.

A szavakban kifejezendő érzelmek keresik a beszéd
ben is az öröm és lelkesedésnek leginkább megfelelő, csengő
bongó megnyilatkozást s a való életből vett hasonlatok és 
más szóképek által pedig, a leghívebben festődik meg ezek
ben a köznép egész lelki világa.

Jól eső érzéssel mondhatjuk el, hogy e kép, derék 
székely népünknek minden tekintetben becsületére válik.

Ezek után, mielőtt rövid időre még visszatérnék a 
húsvéti írott tojásokhoz, megemlitek egy nehány népszokást.

Bereczk községben a legények, nyolczan-tizen egy 
csoportban, ének szó mellett járják be a leányos házakat 
A legények közül egy ostorral nagyokat rittyegtet, egy 
másik pedig a burrogtatót kezeli. — A burrogtató úgy 
készül, hogy egy üres faedénynek pl. kártyának (kártyus) 
a száját bőrrel lekötik s a kifeszitett bőr közepére egy 
hosszú tincs lófarkat erősítenek. Ezt a lószőrt egy legény, 
mindkét kezével, egymásután, gyorsan végig vonogatja s 
ez által burrogó-hang keletkezik. — A rittyegtető rendesen 

' a házileányt megöntözi s ezzel együtt valamennyit a gazda, 
az udvaron pálinkával megvendégeli. '

Kovásznán és az orbai járás több községében is, a 
szolgalegények elővesznek egy kisebb fajta erdőlő szánt s 
arra egy nagy vonókötelet kötnek s e mellé a szolgák kis- 
sebb nyakbavető kötelekkel magukat befogják. — Minden 
legény egy-egy csengőt is akaszt a nyakába. A szánat be- 

ibojtozzák (fenyő ágakkal) s arra tesznek egy ládát, a tojás és

4Á. '
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kalács számára, egy korsót pedig a pálinka számára. Egy felül 
a szánon levő ládára s nagyokat rittyegtetve egy ostorral, 
„csa megide“, „moe“ „csaho“ szavakkal hajtja a többit. — 
A leányos házaknál a kaput kinyitva bevonulnak s itt a 
rittyegtető, mint bemenő, a házi leányt megöntözi, a 
többiek pedig az udvaron czigányzene mellett énekelnek 
és tánezolnak. — Ha bort kapnak, azt megiszszák, a pálin
kát miután már abból is eleget ittak, a korsóba öntik; a 
gazdasszony és házi leánytól kapott kalácsot és tojásokat 
pedig a ládába téve, nagy vigsággal a kapun tovább mennek.

Árapatakon minden leány megír, vagy megirat egy 
ludtojást is s azt az asztalra helyezendő tojásos tál közepére 
teszi. Husvét másodnapján jönnek a legények zeneszóval 
öntözködni. — A tálban levő festett, vagy írott tojásokat 
elveszik a nem érdekelt legények, a ludtojás azonban a 
jegyes legényé. A nem jegyes legényt a házi leány szeretőjé
nek mondják. Ezt a tojást a leány és a jegyes legény, a 
husvét utáni szombat napon eszik meg azzal a pogácsával, 
a melyet a legény a leánynak a földvári sokadalomban vett.
— (Országos vásár márcz. 25-én).

A gyermekek a tojással többféle játékot űznek. Ilyenek : 
a koczczlntás, (ticscselés) a mely nyerészkedő játék s jós
lásokra is szolgál, — az eltörött tojás gazdája a vesztes;
— a szélmalmozás, midőn a tojáson egy szalmaszálat dug
nak keresztül s azt a két kéz ujjai közé helyezve fújják, 
hogy forogjon; — a tojás ütés szitával, egy szegeletbe tett 
tojást a szitával próbálnak eltörni, a mi ennek görbülete 
miatt nem lehetséges; — az elnyomás, jobban mondva szét- 
nyomása a tojásnak két ujjal, vagy a tenyerek között; — 
a likba pattintás, olyan mint a gombozás; a feldobás, stb.

Ha a husvét napjain szép és enyhe időjárás van, akkor 
a délutáni templomozás után e község apraja, nagyja a 
zöldelni kezdő rétre megy. Itt a felnőttek, a legények és 
fiuk labdáznak, cserkabaláznak (ördög motolla) vagy láb
hintáznak. A leányok, „nyits kaput uj biró“-t, báránykázást, 
posztózást vagy ezicze-hirét (cziczázás, cziczézés, czekaczeez) 
játszanak s vig énekeiktől hangzik a mező.



Szóval, a természettel minden élő lény ünnepel.
A megfőtt és megírott tojások legnagyobb részét el

fogyasztják s az Írottak ízét sokkal jobbnak állítják, mint 
az íratlanokét.

A zsódina lében főzött tojás kellemes illatot nyer és 
legtovább eltartható.

Az emlékbe eltett tojásokról az a néphit, hogy azok
nak belseje, hót év alatt egy fényes, sárga kővé válik, a 
mely gyüríifejnek is használható.

Most a legfőbb vágyom az volna, ha az olvasónak, a 
húsvéti írott tojásokról felvett színes rajzokat, egyenként 
be is mutathatnám, meggyőződésére mindenkinek arról, 
hogy ez a lelkűnkből fakadó népművészet csakugyan szép, 
hasznavehető és értékesíthető kincs.

Bárki belátná az első tekintetre, hogy ezek az ékítmények 
egy ahhoz értő művész szemével nézve, bírálva, kombinálva, 
friss erőt és nemzeti szellemet vinnének a művészetbe s 
hogy azoknak legfőképen az ipari tárgyak díszítése szem
pontjából, megbecsülhetetlen értékük van.

Végezetül, ha még egy rövid pillantást vetünk Három- 
székvármegye térképére, azt tapasztaljuk, hogy a legszebb 
tojásirás van a Feketeügy baloldalán, a bereczki hegycsoport 
vidékén, Bereczk, Lemhény, Ozsdola, Gelencze, Zabola, 
Páva, Ivovászna, Papolcz, Zágon, Bárkány, Nagypatak és 
Bodzafordulón. A Feketeügy jobb oldali vidékén, Pólyán, Kézdi- 
Szentlélek és Torján. — Az Olt jobb oldalán, a hermány- 
baróthi hegyvidéken, Élőpatakon, Árapatakon és Hidvégen.

A mint távolodnak a községek a hegyektől, hanyatlik 
bennük a tojásirás művészete is. Tovább menve a hegyek
től, a Feketeügy közelében levő síkságon és a Szép
mezőn fekvő több községben egyáltalán senki sem tud 
tojást írni és akárhány községet a tojásirásért vándorló oláh 
asszonyok sem keresnek fel.

Ezek ugyanis, a husvét előtti nagyhéten festékeikkel 
s eszközeikkel útra kelnek, s a szomszédos községekben 
házalva, bekiáltanak minden házhoz : „Asszonyom! nem irad- 
uak dojázst ?“

5
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Az Írást alku szerint, tojásért, pénzért vágj’ egyéb 
ajándékért végzik.

Ez utóbbi helyeken már' az alakzatok nem oly válto
zatosak, nem oly rendezettek s nincs meg rajtuk az előbbiek
nél tapasztalható gazdag és elragadó színpompa. 8 mig a 
hegy alatti községekből J 5—20 elismert és földicsért tojás- 
iró nevét is följegyezhettem, sőt Élőpatakon és Arapatakon 
csaknem minden nő tud tojást írni, addig, itt számuk köz
ségenként 1—ö-ig ha emelkedett.

Sajátságos, hogy a tojásirók többnyire idősebb asszo
nyok, fiatalabb asszonyok és leányok már kevesebben Írnak 
tojást. Itt-ott, egy-egy férfi is megpróbálkozik a tojásirással, 
ez azonban a legritkább esetek közé tartozik. E jelenségből 
világosan látható, hogy e nagybecsű népművészet nem előre 
halad, de hova-tovább szükebb korlátok közé szorul s mind
inkább hanyatlik.

Nem egy községből jelezték, hogy régen Írtak tojást, 
de már nem foglalkozik vele senki s nem egy helyen saj
nálkozva emlékeznek vissza, egykori hires tojásirókra.

Az ilyen helyeken egyszínű, vagy legfeljebb csikós 
tojásokat festenek s a tojásirást kiszorította a divatba jött 
festőpapiros. Néhol még fából esztergált s pirosra festett 
tojások is jöttek divatba Sőt arra is akadt példa, mint egy 
Zalánpatakról érkezett feljegyzés Írja, hogy ott a gyerme
kek öntözködni sem járnak.

Bizony sajnálatraméltó változások ezek, midőn egy 
vidékről e szép szokásokhoz fűződő ősi ékítmények, a nép
iélek képzelő ereje és költői megnyilatkozásai teljesen 
elpusztulnak.

A régi templomok és kastélyok újjáalakulnak, ősi ékít
ményeik nagyobbára megsemmisülnek. Székely kapuink roha
mosan fogynak, építkezéseinket az idő szelleme és viszon
tagságai gyorsan változtatják. A régi székely bútorok és 
házi eszközök nagybecsű festményeikkel együtt már a leg
nagyobbrészt elpusztultak. — A székely cserépfestészet ki
ment divatból. — Bámulatos szép és eredeti diszü kályha
csempéink elvesztek, a vas- és bádog-kályhák használatba



vétele óta. — Hímzéseink és varrottasaink páratlanul álló 
művészetét az idő teljesen megsemmisítette. Népköltészetünk 
egykori hatalmas erejét alig látjuk ma itt-ott megmozdulni. 
Életmódunk, szokásaink, ruházatunk mindjobban eltérnek 
régi eredetiségüktől.

Ilyen körülmények között bátran feltehetjük a kérdést 
magunknak: mi fog hát bennünket ma-holnap székelyekké 
tenni.

Miket fog nálunk az idegen, mint kizárólagosan faji 
jellegű dolgokat látni és megbecsülni, a melyekből szép 
Székelyföldünk képét világosan és kitörölhetetlenül leikébe 
fogadhassa.

Miket fogunk az utókornak, mint igazi typikus dolgo
kat hátrahagyni, szent ereklyéiül a székelyekről való emlé
kezésnek, bizonyítékául fajunk egykori mesés gazdagságú 
lelkivilágának, anyagul és forrásul az ezután feléledni és 
kutatni akaró nemzeti öntudatnak.

Igaza van a magyar folkloristák egyik lelkes tagjának: 
Vikár Bélának, midőn egyik közleményében azt Írja:

„Mert hogy nemzeti ügy, a nép ajkán élő régiség 
ügye s általában a népi költés termékeinek kutatása, az 
művelt embert előtt ma már nem lehet kétséges."

„Kezdjük fölismerni minden téren, hogy a nemzeti 
bélyeg, a szintelenségből kiemelő faji vonások kidomboritását 
becsület és érdek egyaránt követelik."

„Hova lennénk, ha mindenünk csak visszhangja volna 
más népek sajátosságainak."

A régi világot egészében visszaállítani nem lehet, de 
a mi abban nemzeti erő, élet és kincs, attól elszakadnunk 
épenséggel nem lehet.

A visszaállithatatlant megmentjük az emlékezet szá
mára, a felhasználhatót pedig ismét elővesszük és értékesít
jük vele egyhangúvá vált népéletünket. Pölfrissitjük lelkün
ket fajunk nemes vonásaival s az idegennek reánk nézve 
legtöbbször rideg és érthetetlen cziezomái helyett, drága 
gyöngyökkel ékesítjük ismét szép Székelyföldünket. Végül 
épségben és tisztán fogjuk fentnrthatni azt az ős,, nemzeti

5*
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forrást, a honnan az államférfit! népismeretet, a költő szár
nyalásaihoz nemzeti erőt, a művész szeme uj világokba 
vezető eszméket, a tudós csalhatatlan ismeretet, a köznép 
pedig érzelmeire mindenből és mindenünnen édes anyai 
szót meríthet.
' Az idő gyorsan telik, minden perez egy-egy drága 

emléket töröl el, vagy semmisit meg, azért e tekintetben 
a munkásságnak vésztegelnie egy perczig sem szabad.

A különben elismerésre méltó buzgósággal működő 
Székely Nemzeti Múzeumnak minden erejével és minden 
tőle telhető eszközzel föl kell karolnia az ethnographiai 
ügyeket is s ezek czéljaira külön csoportot szerveznie, mert 
szerintem ezek adnák meg múzeumunknak leginkább, az 
igazi székely jelleget.

Meg kell nyerni az ügynek a vármegye összes ható
ságait, a tisztviselői kart, a vidéken különösen a lelkészeket, 
tanítókat, községi jegyzőket és minden lelkes pártfogót 
arra, hogy szivvel-lélekkel buzgólkodjanak úgy a népköltés 
terén, mint az előbb említett irányokban gyűjtéseket esz
közölni.

A vallás és közoktatásügyi m. kir. Minisztérium 
9697—1600. szám alatt, 1900. évi április hó 7-én, ezekre 
már a vármegyék figyelmét felhívta.

1899. évi április hó 8-án, ugyancsak a vallás és közokt. 
m. kir. Minisztérium, 575. elnöki szám alatt felhívta ezekre 
az ország összes tanítóinak figyelmét,

1900. évi márczius hó 21-én, 24650. szám alatt a m. 
kir. Belügyminisztérium intézett ugyané tárgyban felhívást 
a főispánokhoz.

E rendeletek alapján történtek is felhívások, de ered
mény nem követte azokat.

Pedig, hogy akad gyűjteni való minden községben, 
azt bizonyítani felesleges, csak akarni kell s alkalmazkodni 
kell az emberekhez és viszonyokhoz.

S hogy a kellőképen tájékoztató felhívások nem jár
nak sikertelenül, azt bizonyítja a vármegye kir. tanfelügye
lőjének, Csánki Gyula urnák, 1901 évi márczius hó 30-án,
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1174. szánni felhívása, a mely folytán a Sepsi és miklós- 
vári járás derék tanítóitól, ez évben 200 darabnál több 
írott tojás jutott birtokomba s ezen kívül a feljegyzett eth- 
nographiai adatok. így terjedhetett ki gyűjtésem az egész 
vármegyére, a mely nemes érdeklődésért és jóindulatért e 
sorokban is hálás köszönetemet nyilvánítom.

A kibocsátandó felhívásokat azonban, körültekintéssel 
kell megszerkesztem s öleljék azok fel a gyűjteni valók 
összeségét.

Világos utasításokkal és kérdésekkel kell a tudnivaló
kat ismertetni és körülírni, — mert a legtöbb ember, a leg
jobb indulat mellett sem tudja, mit és hogyan gyűjtsön.

A tárg ytk megszerzése több-kevesebb áldozatba is 
kerülvén, csekélyebb természetű vásárlásokra egyeseknek 
megbízást kell adni. Ha egy tárgyból több példány kerülne 
is a múzeumba, az sem volna baj, mert a többi múzeumok 
azokat szívesen átvennék, vagy kicserélnék. — Törött, meg
sérült, vagy a laikus előtt használhatatlan és értéktelennek 
látszó tárgyak is összegyüjtendők, mert igen sokszor ezek 
a legérdekesebbek lehetnek. — Nagyobb vásárlásoknál a 
kérdéses tárgyat be lehet kérni, vagy megtekintésére ki- 
szállani A nehezen vagy meg sem szerezhető tárgyakról 
minden községben jegyzéket kell készíteni és azt nyilván 
tartani s a megszerzést időnként az összeköttetések szerint 
minél alkalmasabb emberekre bízni.

Erős a reményem, különben arra, hogy a lelkesedés 
mindenkor megtalálja a módot a sikerre jutáshoz s hogy 
vármegyénk lelkes hivatalnokai, érdemes lelkészei, tanítói 
és áldozatkész közönsége sokat fognak tenni a Székely Nem
zeti Múzeum gyarapítására, népünk pusztuló kincseinek 
megmentésére.

Balázs Márton 
polg. leányiskolái igazgató

. Kézdi-Vásárhelyt,



A reformáczió első három évszázada Sepsi-Szent-
Györgyön.

A reformáczió kezdetét általában 1517. október 31-ótöl 
számítjuk, mikor t. i. Luther Márton, a pápai bűnbocsátó 
ezédulákkal elkövetett visszaélésektől indíttatva, a witten
bergi templom kapujára kifüggesztette az ő, 95 tételbe 
foglalt, vallásos elveit.

Luther bátor fellépésének hire pár hét alatt csaknem 
egész Európát befutotta s rövid idő alatt Magyarországba 
is beszivárgott a hitújítás tana. A wittembergi könyveket 
és baseli iratokat a Németországba kijáró szász kereskedők 
hozták be Erdélybe, s e könyveket már 1520-ban a „szá
szok mindenfelé tetszéssel olvasták". Az uj tudomány ter
jedni kezdett, melynek meggátlására, hogy mennyi szigorú 
törvényhozási és más intézkedés történt, azokra kiterjedni 
nem tartozik föladatomhoz. Elég annyit megjegyeznem, 
hogy minden ellenintézkedés sikertelen maradt a megindult 
protestáns szabadgondolkozással szemben, mely az egész 
országban hamar magával ragadta a felvilágosultabb lelkeket.

Hogy mely időpontban és ki hirdette legelőször a mi 
székely városunkban Sepsi-Szent-Györgyön a Luther liit- 
czikkelyeit? arra, még eddig semmi megbízható adatunk 
nem lévén, határozott választ nem adhatunk. Csak annyit 
állapíthatunk meg, hogy a legnagyobb valósziniiséggel Brassó
ból indult ki egész Háromszékre s igy Sepsi-Szent-Györgyre 
is a reformáczió fölfrissitő első szellője.

Mert Erdélyben ugyanis legelőbb Nagy-Szeben fogad
ván be a Luther tanait, utána nyomban Brassó következett,



hol Honiéi' (Grasz) János — 1523-ban hazaérkezvén német
országi tanulásából — hirdetni kezdette a reformáeziót s 
rövid idő alatt nyomdát is állitván e czélra, Brassóval együtt 
az egész Barczaságot reformálta. Az ő működése bizonyo
san átt ijedt, a tőszomszédos és Brassóval folytonos érint
kezésben álló Háromszékre s annak Brassóhoz legközelebb 
fekvő városára : Sepsi-Szent-Györgyre is. De, hogy itt nálunk 
melyik évben, s hogy vájjon maga Honter János-e, vagy 
valami, magyarul őnála jobban tudó kiküldöttje kezdette-e 
hirdetni Luther elveit; és hogy mily körülmények közt s 
minő eredménynyel hirdettetett az; s miként alakult meg, 
miként szervezkedett és kinek papsága alatt az uj, luthe
ránus ekklézsia; és hogy egyszerre átálltak-e a sepsi-szent- 
györgyiek mind, vagy csupán egyrészük az uj hitre ; s volt-e 
és minő küzdelem az esetleg a régi hitükhöz ragaszkodók 
s az ujitók között: ezekre nézve semmi biztos adatot, vagy 
okmányt nem ismerünk.

Csupán annyi feljegyzés maradt (az Orbán B. „Székely
föld leírása11 és az idősb Zayzon Ferencz „Székelyudvár
helyi evang. reform, egyházközség története* czimü müvek
ben), hogy lkafalván nemes László Andrásnál még az 1800-as 
évek elején volt egy régi kézirat, melyben hiven le volt 
Írva a reformácziónak Háromszékre s az egyes eklézsiákba 
való bevitele és elterjesztésének története, de hogy ez a 
becses kézirat azóta hová lett, megvan-e még valahol, vagy 
már elpusztult, nem tudni.

A kik olvasták még, azoknak előadása után annyit 
tudunk belőle, hogy négy misszionárius hitszónok érkezett 
be Sepsi-Szent Györgyre (neveik, honnan, mikor s hogy hová 
szállottak be stb. mind meg volt tisztán Írva) és Sepsi- 
Szent-Györgyön s környékén végezvén reformátori misz- 
sziójukat, két irányban indultak ki Háromszékre: ketteje 
orbai-szék felé, ketteje kézdi-székbe. Ez utóbbiak Ikafalvára 
érkezvén — miután akkor Ikafalva és Futásfalva egy római 
kath. eklézsia volt; Ikafalva az anyaegyház s Futásfalva 
pedig a filia — azt hitték, hogy Futásfalva mint leányegy
ház, az anyaegyház után fog menni és elmulasztották sze-
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méhesen fölkeresni és szónoklataikkal meghóditani a leány
egyházat is, s ezért a futásfalviak megboszankodván, meg
maradtak a római hitben. Azután a szónokok Altorjára 
mentek, hol még sikerrel jártak; Feltorján azonban Apor 
Ilona buzgó róm. katolikus úrnő (aggleány) vezetése alatt 
a jobbágy nép és asszonyok fejszékkel, vasvillákkal, kaszák
kal stb. fölfegyverkezve utjokat állották, úgy hogy a halálos 
veszély elől is alig menekülhettek el, vissza Ikafalvára. Ez 
esemény emlékére Feltorján azt a helyet ma is Szent-Iloná
nak nevezik, ott kápolnát emeltek és évenként buesujárást 
is tartanak. — E balsors elrémitette a reformátorokat, kiknek 
más két társa akkor éppen Zabolán működött. Tudósították 
a történtekről azokat is, kik ennek folytán szintén beszün
tették a további reformáló körutazást. — Az említett egy
kori kézirat (és Orbán Balázs feljegyzése) szerint is : ez az 
oka, hogy Háromszéken egyikfelől Ikafalván, illetve Altorján, 
másfélül pedig Zabolán felül nincsen protestáns egyház
község.

1564-ben bekövetkezett az elszakadás a Luther és 
Kálvin követői között. A szászok megmaradtak lutheránu
soknak, de a magyarság és székelység legnagyobb része 
csakhamar kálvinistává lévén, bizonynyal a sepsi-szent 
györgyiek is áttértek a kálvinizmusra.

Mondhatni semmi adatunk sincs arra nézve, hogy e 
korban minő volt városunk belélete, szervezete; kik voltak 
elöljárói; mily befolyással voltak rá az országos események 
s mennyire vett részt azokban városunk stb.

Bizonynyal kezdetleges viszonyaink voltak; de azért 
az akkori nyomorúságos és háborús időkhöz képest, aránylag 
elég jelentékeny község lehetett Sepsi-Szent-György, mert 
az 1567. évi regestrumban 63 kapuval van bejegyezve, mi 
alatt ugyanannyi „portát'4, vagyis lakházas beltelket kell 
értenünk.

Joggal feltehetjük tehát, hogy már paroehiális iskolával 
is birt, hol a pap, vagy „scholamester" az elemi tudnivalókat 
tanította. Volt-e már a reformáczió előtt is rendes iskola 
városunkban, arra határozott feleletet — semmi emléke sem
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maradván — nem adhatunk. Azt azonban már bizonyosan 
tudjuk, hogy a reformáczió behozatalakor hazánkban s 
igy Háromszéken is — a népoktatásra mindenütt komoly 
figyelmet fordítottak.

A XVI. század vége felé, okmányszerűen kimutatható- 
lag, a városunk körül levő jelentéktelenebb községekben is 
voltak protestáns felekezeti elemi iskolák, tehát kétségtelen 
hogy Sepsi-Szent-György sem maradt el azok mögött. Isko
lák létesítését már csak az újított vallás megerősítése és 
terjesztése iránt általánosan nyilvánult buzgó törekvés is 
önként hozta magával, sőt megkövetelte. Az általános val
lási forrongás korszaka volt ez, s az elég gyors egymás
utánban következő újabb, meg újabb hitalapelvek s azok 
mérlegelése foglalkoztatott mindenkit a fejedelemtől kezdve 
egész a nép rétegéig.

Kálvin tanainak elterjedése után csaknem nyomban, a 
Dávid Ferencz által hirdetett unitárius vallás kezdett hódí
tani Erdélyben, még pedig nagy sikerrel. A fejedelem: 
Szapolyai János Zsigmond (11. János néven magyar király) 
is pártolta, és a törvényesen bevett vallások közé sorozván, 
körülbelül 1570. táján már Sepsi-Szent-György is unitáriussá 
lett. Alig négy évtized alatt tehát, háromszor változtatott
vallást. .

Városunknak akkor csak egy temploma volt — : a mai
református templom. S hogy valaha itt más templom is állt 
volna — tudniillik a reformáczió előtt, vagy a reformáczió 
idejében — annak semmi nyoma. Ez a régi templom pedig, 
jóval a reformáczió előtt épült a XIV. században, vagy a 

1 XV. század elején. Erre vall késői-góth építési stílje, 5 
! csúcsíves ablaka és a szentélyben fa mai orgona fölött) még 

épen maradt érdekes góthikus hálóboltozata. Hogy eredeti
leg katholikus templom volt (mivelhogy a reformáczió előtt 
nem is lehetett más) bizonyítják falfestményei is. melyek
nek megrongálódott nyomait a meszelés rétegei alatt több 
ízben fölfedezték; valamint a temp'lom északi oldalán a 
szentély mellé épített sekrestyének máig is látszó alapfalai 
is. Érdemes volna ezeket alaposabb kutatás tárgyává tenni.



- Maradt ugyan fenn egy okirat a XVIII. századból, — 
Vásárhelyi János sepsi-szont-gyöigyi ref. pap és esperes 
idejéből való keserves instanczia, az omladozó templom ki
javítása érdekében, — mely azt állítja, hogy ezt a templo
mot „maga költségével Isten ditsőségére in Anno 1547. a 
boldog emlékezetű Ttes Ntes Daezó Pál ur“ építtette volna, 
de ez, a fent említett bizonyítékok folytán, nem lehet való
ság. A „kövek“ mást beszélnek s így Daczó Pál ur bizony
nyal csak generális restaurácziót végeztetett rajta.

A templomot kettős várkerités és egy mély vársáncz 
(a mai „várgödre0) vette körül, több bástyával megerősítve, 
melyek közül ma csupán az ovál alakú belső várkerités áll 
még fenn, a romban levő hátsó bástya félfalával s a déli 
bástyából átalakult mai harangtoronynyal. Ez a várkerités 
is a templommal egyidőben, vagy rövid idővel azután épül
hetett.. Arra mutat az a gothikus bástyaablak, mely a belső
vár hátsó bástyájának még fennálló falán látható. A külső 
várkerités ma már csaknem teljesen eltűnt. Az egyházi és 
városi hatóság lassankint lehordatta azt, pótolhatlan kárára 
városunknak és műtörténetének, melynek csakis ez az egyet
len számottevő műemléke maradt még a múltból mireánk.

Itt, a kettős várral kerített, tisztes öreg templomban 
hirdették tehát legelőször az „uj tudományt“ Sepsi-Szent- 
Györgyön; de hogy kik, azt — mint emlitém — ma már 
nem tudjuk. 8 egész a nagy Bethlen Gábor koráig, a mi 
protestáns papjainknak még csak nevét sem ismerjük.

A Bethlen Gábor korára esik a reformátusok túlsúlyra 
emelkedése az unitáriusok fölött Háromszéken s igy Sepsi- 
Szent-Györgyön is. Keserűi Dayka János ev. ref. püspök 
személyesen beutazván Háromszéket: hol szép szóval, hol 
erőszakos eszközök felhasználásával, 62 unitárius egyházat 
kebelezett vissza a református egyházba, vagy annak ható
sága alá 1622-ben.

Némely történetírók állítása szerint: ekkor állott át 
Sikó István sepsi-szent-györgyi unitárius pap is, csaknem 
összes híveivel, az „orthodox“ református vallásra. — 
Ugyanis „állítólag'1 Sikó István unitárius esperes szeretett
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volna, lenni, de ez nem sikerült neki. S miután Keserűi 
Dayka János ref. püspök megígérte, hogy lm híveivel együtt 
reformátussá lesz, megkapja az esperességet: fogta magát 
és átprédikálta az egész sepsi-szent-györgyi eklézsiát az 
ev. ref. vallásra, miért jutalmul el is nyerte az óhajtott 

. esperességet. — Hogy azonban ez csakugyan igy történt-e, 
nem egészen bizonyos, mint alább látni fogjuk. De annyi 
bizonyos, hogy a Bethlen Gábor korától kezdődik a sepsi- 
szent-györgyi ref. egyházközség végleges megállapodása.
— Az áttéréssel az egyház javai, temploma és iskolája ter
mészetesen, ismét reformátussá lettek és az öreg templom,
— mely a reformáczió kezdete óta lezajlott ezen első év
század alatt annyi különböző hitágazatot hallott hirdetni 
vén falai között — ez időtől fogva azután mindvégig, 
egészen mai napig megmaradt állandóan református tem
plomnak.

Ez időtől kezdve vannak följegyzései a sepsi-szent- 
györgyi református egyházközségnek egykori papjairól és 
azok korszakáról. Az egyház levéltárában van egy 1755-ben 
kezdett „Urbárium", melyben sok egyéb egyházi tárgyú 
érdekes följegyzés között az egyik fejezet, melynek czime 
„Series Pastorum" („lelkészek sorrendje"), a helybeli refor
mátus papokat sorolja fel időrendben s adja elő röviden 
azok viszontagságos életét latin nyelven. Ezt a „Series 
Pastorum“-ot Vásárhelyi János helybeli ref. pap irta az 
1700-as évek derekán, tehát a Bethlen Gábor kora után 
több mint egy évszázaddal s annak adatait vagy egy régebbi 
feljegyzésből vette át. vagy az ő idejében még meg volt 
régi egyházi levéltár okmányaiból (melyek azóta elvesztek) 
állította össze. A Vásárhelyi János után következő folytató
lagos följegyzéseket, az utána élt papok Írták be az 
Urbáriumba egész korunkig, de már a lehető legrövidebben. 
Innen merítem alábbi adataimnak legnagyobb részét; s ezek az 
adatok csaknem teljesen ismeretlenek még egyházunk tagjai 
előtt is, mintán közzé téve még eddig soha sem voltak.

Ez a „Series Pástomra" a fentebb emlitett Sikó 
Istvánról, ki az unitárius vallásról egész hitközségével



84

együtt reformátussá lett 1622-ben, egyáltalán semmit sem 
tud. Hanem, mint első sepsi-szent-györgyi ref. papot: Péter-t 
említi (= „Petrus, vulgo: Péter Esperest"). Kinek teljes 
neve állítólag Torjai Péter volt és a ki ugyanabban az 
időben élt, mint a mikor épen Sikó István is, a mások 
állítása szerint. Már pedig két ugyanazon vallásu pap (ily 
aránylag nem nagy községben) s még hozzá mindketten 
esperesek is, nem élhetvén, vagy legalább is nem funk- 
czionálhatván egyszerre, valószínű, hogy a Sikó István sepsi- 
szent-györgyi papsága tévedésen alapszik. 0 valamely más 
szomszéd községben lehetett pap s csak hittériteni jöhetett 
városunkba.

Péter pap és esperesről a következők vannak a mi 
Urbáriumunkba följegyezve. Péter esperes a saját korában 
igen tudós férfiú volt és „a dógvészes szoczinianizmustól 
megmérgezett háromszéki ekklézsiák legszorgalmasabb re
formátora". Socinianusoknak nevezték tudniillik akkor az 
unitáriusokot, kiket az akkor felülkerekedett reformátusok, 
mint veszedelmes felekezetet nagy buzgalommal üldöztek s 
igyekeztek visszatéríteni a ref. vallásra".*

Péter esperes is szorgalmasan működött azon, hogy a 
szentháromságtól eltért unitárius papokat egyházaikból vagy 
kidobja, vagy a református hitre térítse. Az ő esperessége 
korában s az ő buzgalma folytán szűntek meg az összes 
kézdiszéki unitárius egyházközségek és lettek egytől-egyig 
reformátusokká. Hasonlóképen az orbaiszékiek is „Séd tris- 
tissime refero" — Írja a krónikás — akadtak mégis sepsi- 
székben népes eklézsiák, melyek „behunyván szemeiket, 
bedugván füleiket s megkeményitvén sziveiket" megmarad
tak az unitárius vallásban; u. m. a kálnokiak, köröspatakiak, 
árkosiak, killyéniek, szt.-királyiak, kökösiek stb.

* Ma már különösnek tetszhetik előttünk, hogy volt olyan idő 
is, mikor a mi unitárius testvéreinket (kik nemcsak protestánsok, de 
nagyobb részint székelyek is) oly nagy türelmetlenséggel szidták, 
üldözték és térítették a ref. egyház akkori v ezére i; de az idők szel
leme abban a korban olyan volt s ha a történeti tényeket híven so
rolom föl, azon senki se ütközzék meg, ón csak a krónika Írót követem.



Péter esperes hosszú életű volt és úgy egyházát, mint 
egyházkörét sok éven át dicsőségesen kormánj'ozva halt 
meg De hogy melyik évben, s hány évi pásztorkodás után 
az nincs följegyezve, csakis az utána következő pap életé
nek leírásából állapíthatjuk meg, hogy halála 1634-ben tör
ténhetett. „Tisztességesen eltemettetett e város közönséges 
temetőjében. “

Az utána következő, s a „Series Pastorum“ szerint 
városunk második ref. papja: Király Mihály volt, kinek a 
neve után irt „Patrióta" szó azt jelenti, hogy egyszersmint 
sepsi-szent-györgyi származású is volt. Király Mihály szelíd 
lekü ember, ki a sors súlyos megpróbáltatásai közt is 
dicséretes lelkierőt és önmegadást tanúsított Sok boldog
talan és viszontagságos időt élt át, melyek alatt úgy neki, 
mint egyházunknak is borzasztó keserves nyomorúságokkal 
kellett megküzdenie. Az ő idejére esik t. i. az Ali basa 
török és tatár seregének betörése Erdélybe, a II. Rákóczi 
György lengyel koronát kereső hadjáratának megbünteté
sére. — 1658. augusztus közepén tört be Ali basa („cujus 
memória sit anathema" Írja krónikásunk) a két oláh vajdá
val a bodzái szoroson s vad hordáival legelőször a barcza- 
ságot és Háromszéket lepte el. Utjokban egy falu sem 
maradt épen. mindent fölperzseltek, kifosztottak, elpusztí
tottak. Az embereket és barmokat egy tömegben hajtották 
maguk előtt, rabszolgául és zsákmányul. Az illyefalvi 
templom-vár bevétele s a lakóknak szörnyű kínzásokkal 
való legyilkolása után Sepsi-Szent-Györgyre került a sor. 
Az azelőtti békés idők alatt már szép virágzásnak indult 
városunkat egyszerre porrá égették; a mi csak értékes 
volt elrabolták s a várat a melybe alakosság benszorulva 
védekezett: bevévén, az ott lévők nagy részét, nemre és 
korra való tekintet nélkül kegyetlenül leölték. Az életben 
hagyottakat — a krónika szerint nem kevesebb, mint 750 
embert — rabszijra fűzve hajtották el piagukkal örökös nehéz 
rabságra, kiknek legnagyobb része a szörnyű barbár fog
ságban elpusztult. Nem menekült meg a nehéz rabságtól a 
szegény tiszteletes Király Mihály uram sem, kinek nemcsak



összes vagyonkája az ellenség prédájává lön, hanem két 
kis fiacskáját is az anyjuk szeme láttára a vad martalóczok 
iszonyú kegyetlenséggel darabokra szakgatták s nyársra 
tűzve hajították oda a kutyáknak . . . Rettenetes idők 
voltak azok ! *

Király Mihály papot azután a n.-váradi basa jó összeg 
váltságdíjért szabadon eresztette a rabságból, ki testben, 
lélekben megtörve tért vissza, hogy elpusztult városunkban és 
egyházunkban papi szent hivatalát tovább folytassa. Aszemerjai 
eklézsiának is papja lett ezután s két egyházközséget ve
zetett, mig keserves viszontagságokkal teljes hosszú életét 
1690-ben befejezte, papságának 56-ik esztendejében.

Ekkorra már a város is kiheverte némileg az 1658 és 
1661-beli és későbbi hadjáratok pusztításait. Lakói is meg
szaporodtak ismét, kik mind reformátusok lévén, az egész 
város egy hitközséget képezett.

Király Mihály után Vásárhelyi Péter következett pap
nak, ki Vásárhelyi Jakab gidófalvi ref. papnak és sepsii 
traktusi jeles esperesnek volt fia. Atyja Jakab pap még a 
gyulafehérvári kollégiumban tanult a híres, külföldi Bister- 
feld János professorsága alatt; és ő kezdte összeírni 1670. 
körül egy kötetbe azokat az irodalomtörténetileg érdekes 
XVI., XVII. századbeli szerelmes és tréfás dalokat, melyeket 
dr. Ferenezi Zoltán „Vásárhelyi daloskönyv” czimen 1899-ben 
kiadott magyarázó jegyzetekkel ellátva a „Régi magyar 
könyvtárban”. Fia: Vásárhelyi Péter (az említett sepsiszent
györgyi pap) tehát az akkori időkhöz mérten, már a szülői 
háznál is jeles nevelésben részesült. Na.gy-Enyeden tanult 
s külföldi akadémiákon is peregrinált és 1690. junius 8-án 
nyert papi oklevelet M.-Vásárhelytt, mely máig is fenn
maradt eredetiben.

Hogy papsága alatt ő és egyházközségünk mennyi 
nyomorúságos viszontagságon és változáson ment keresztül, 
azt a krónika író szerint — ki éppen az ő fia és utódja 
volt — : „horrendum est dicere, et acerbam temporum 
illorum memóriám in mentem revocare: miserabile est“. 
— Alighogy elfoglalta papi hivatalát, kiütött a Thököly-félo
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kuruczháboru. Thököly Imre 1690. augusztus végén tőrük 
segítséggel betört a törcsvári havasokon át a barczaságba 
s a zernyesti csatában megverte az erdélyiekkel egyesült 
osztrák hadakat, hol Teleki Mihály uram is elesett. A fényes 
győzelem után az egész székelység — Sepsi-Szent-György is* 
— Thököly mellé állott természetesen. I. Lipót császár erre 
a badeni őrgrófot küldte Erdély visszahóditására, ki sike
resen is operálván, Veterani generálist hagyta hátra Három
széken, Veterani egész seregével együtt a téli hónapokon 
át Sepsi-Szent-Györgyön táborozott és városunkat katonáival 
mindenéből kipusztitotta, ugyannyira, hogy a szegény lakos_ 
súgnak nemcsak összes gabonáját, szénáját, szalmáját, ha
nem még a házak szalmafedelét is léé tette. Nem kíméltek 
semmit és senkit, sem nemesi udvart, sem a parochiát, 
hanem az egész várost egyaránt végtelen nyomorba jut
tatták. Roppant drágaság és általános nagy szegénység volt 
mindenfelé. — A kurucz háborúk rövid megszakításokkal 
egész 1711-ig tartottak. Ez idő alatt városunk népessége 
úgy elpusztult és nyomorodott, hogy alig maradt egy-két 
polgára, ki saját erején éldegélhetett. A miveletlenül hagyott 
földek nem termettek, mire éhínség következett s különösen 
1718. és 1719-ben városunk lakói közül számtalanon pusz
tultak el az éhség miatt. A kik pedig az éhínségtől meg
szabadultak, azokat a kiütött pestis tizedelte meg, úgy hogy 
a krónika Írója szerint: egész családok haltak ki, házak 
maradtak üresen s egyházközségünk tagjai közül 550-en 
pusztultak el, kiket csaknem kivétel nélkül mind Vásárhelyi 
Péter pap temetett el tisztességesen; miglen rajta is győze
delmeskedett a halál 1733. julius 23-án, midőn „pie animam 
Deo commendavit“. Eltemettetett a belső várba julius 26-án 
„sub spe resurrectionis infallibilis“. 43 évig volt hű pásztora 
az Ur nyájának. Neje : nemes málnáéi Imreh Katalin volt, 
ki 1738-ban halt meg s szintén a belső várban temettetett 
el. Ma már sírjaik helyét sem ismeijük-

Vásárhelyi Péter után fiát: Vámrlmlyi Jánost válasz-

* A nótázás alul felszabadított I'aczó Jánossal együtt.
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tották meg 1734-ben, ki már akkor bét éven át hévizi pap 
volt. 0  már Hepsi-Szent-Györgyön is született 1701. február 
27-én. Nagy-Enyeden tanult 1714—1727-ig s a maga korá
ban igen jeles, tudományos férfiú vala. 0  irta a „Series 
Pastorum“-ot is az ekklézsia Urbáriumába, de saját életéről 
s az ő idejében előfordult egyházi, vagy városi események
ről, ugyanoda már nem jegyzett föl semmit. Hanem a helyett 
vezetett latin nyelven a maga életéről egy egész külön kis nap
lót „Mnemeion“ czimen, melybe 1714-től kezdve 1764 ig föl
jegyzett évről-évre mindent, mit tetszése szerint följegyzésre 
méltónak talált. Úgymint: családja leszármazását, az időjárást, 
üstökösök megjelenését, földrengéseket, zsinatok tartását, 
gyermekei születését, vagy halálát, az évi gabonaterméseket stb.

Városunkban a családi levelesládákban sok kézirata 
maradt fenn, kontraktusokban s más iratokban. Az egy
házunk levéltárában őrzött legrégibb anyakönyvet is ő kezdte # 
vezetni. Kitünően olvasható, jellegzetes, szép Írása volt. 
Végrendeletét is ismerjük (1763-ból), melyből kitűnik, hogy 
gén szép könyvtára volt (melyet halála után 600—700 frtra 
becsültek, mi akkor tekintélyes nagy összeget képviselt) és 
hogy régészettel is foglalkozott, sok régi pénzt gyűjtött stb. 
szóval: Vásárhelyi János tiszteletes ur (később esperes) 
Sepsi-Szent-Györgynek a XVIII. században a legliteratusabb 
papja volt. Tíz évi pásztorkodás után azonban mégis el 
kellett innen költöznie, mert Daczó Ferencz úrral — kinek 
családja akkor a leghatalmasabb volt városunkban — ellen
tétbe került. Úgy látszik, hogy nagyon jó viszonyban állt 
a sepsi-szent-györgyi Császár-családdal, a mi Daczó uram
nak és embereinek nem tetszett s ezért őt elüldözték innen. 
Azt írja „Mnemeion“-jában, hogy 1744. április 19-én búcsú
zott el s.-szent-györgyi híveitől, hogy Uzonba költözzék át 
papnak. „Hinc autem exturbavit me, ingratitudo Dni. Fran- 
cisci Daczó, propter respectum Familiae Tsászárianae, et 
nonnullarum mertricum sibi subjectarum“ . . .  Uzonban Vásár
helyi Jánost nagy örömmel fogadták, a hol aztán 17 eszten
deig paposkodott, mely idő alatt sepsi traktusi esperes is lett.

Távolléte alatt losonczi fényes Gábor volt a sepsi-
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szent-györgyi ref. lelkész, kiről, nevén kívül semmi fonto
sabb följegyzés nem maradt. Fényes Gábor 1760-ban halt 
meg s utána 1761. április 22-én ismét Vásárhelyi Jánost 
hozták vissza hivei Uzonból. Itt fejezte be életét e derék 
férfiú 1765-ben. Az ő idejében valami nagyobb esemény, 
vagy csapás nem zavarta meg az egyház és város életét. 
Többnyire békés idők voltak. De a nemzeti élet lassú ha
nyatlásának és elalvásának, s a protestantizmus progressiv 
elnyomatásának ideje volt ez, mit a nemzet általános tör
ténetéből jól ismerünk. A székelység elnyomatása, a kato
náskodás felerőszakolásával, szintén e korba esik. — De 
egyházunk híveinek hitbuzgósága legkevésbbé sem hanyat
lott s a vallásosság oly nagy volt, hogy a mai idők elszo
morító jelenségeivel még csak távolról sem hasonlítható össze.

A Vásárhelyi János halála után lisznjói lntze István 
lett a pap, ki 12 évig, 1787-ig viselte itt hivatalát, mikor 
innen Alcsernátonba vitték papnak, hol 1816-ban halt el. 
Sok viszontagságon ment ő is keresztül S.-Szent-Györgyön, 
de hogy miken, az konkrété nincs följegyezve.

Alcsernátonba való eltávozásakor márkosfalvi Kotsis 
Sámuel következett utána 1787-től 1817-ig. A Kotsis Sámuel 
idejében: 1802-ben volt az a nagy földrengés, mely miatt 
nemcsak templomunk boltozata szakadt le (a szentély kivé
telével) hanem a torony is bedült. Fontosabb följegyzés az 
ő koráról sem maradt. Csak annyit tudunk, hogy öregsége 
és elbetegesedése miatt sok hátramaradása következvén az 
egyháznak, 1817-ben püspöki ajánlatra, (egyelőre félfizetés 
mellett) a hívek uj papot választottak, ki akkor éppen a 
a göttingai akadémián volt. Onnan hívták haza a kathedrát 
elfoglalni: illyefalvi Gödri Ferenczet, ki 1817. szeptember 
17-én köszöntött be és 28-án kezdte meg működését. 
A reformácziónak — pár hét múlva bekövetkezett — három 
évszázados ünnepén már ő celebrált. Hogy hosszú életében 
szent kötelességét miként teljesítette, arról nekem — mint 
unokájának — itt nem illik szólanom,' de különben is a 
föladatomul kitűzött három évszázad történetének ővele 
ime már végére is értem.

Ifj. Gödri Ferencz.


	001-008
	009-031
	032-077
	078-089

