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FALVAK, SZEGEK, TÍZESEK
MEGJEGYZÉSEK CSÍK KÖZÉPKORI
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉNEK KÉRDÉSKÖRÉHEZ

Botár István
Csík középkori településtörténetének vizsgálata során megkerülhetetlen feladat a több,
egymástól elkülönült részből álló települések kérdése. Csík középkori településtörténeti
kérdéseivel bajlódva, elég hamar találkoztam azzal a problémával, hogy mikor mit tekinthetünk önálló falunak, ennek mi a viszonya a tízesekkel. A régészeti adatok, a helynevek és a
filiális viszonyok alapján már korábban arra jutottam, hogy a középkorban jóval több
településsel kell számolni Csík területén, mint amennyit ma a köztudat önálló faluként
ismer, 1 de e kérdésben sokáig nehezen értelmezhető volt a tízesek szerepe a településtörténeti folyamatokban. A bizonytalanságokat két nemrégiben megjelent kitűnő munka adatai
segítettek meghaladni. Szabó T. Attila Csíkra is vonatkozó történeti helynévgyűjteménye és
Bárth János csíkszentgyörgyi tízesekről szóló kötete. 2 Az alábbi gondolatokkal e két tudós
munkássága előtt kívánok tisztelegni.
A néprajzi irodalomban a klasszikus falumorfológia szerint az egymástól elhatárolódó, de
egy közigazgatási keretbe tartozó kis házcsoportokból álló település együtteseket szeges,
vagy szeres településnek nevezik. 3 Ez a faluforma Csíkban meglehetősen gyakori, és nem
csak a helytörténeti, de a szakirodalom is többnyire a tízesek kérdéséhez kapcsolta. Az
alapvető nehézséget a terminológiai és a fogalmi zűrzavar okozza. Ezen nem segít a helytörténeti irodalom érthető, de meglehetősen makacs szándéka, amely minden áron a tízes régi,
archaikus voltát kívánta igazolni, anélkül azonban, hogy minden esetben tisztázta volna,
hogy mit is ért tulajdonképpen a kifejezésen. 4 Így aztán több, egymáshoz nem kapcsolódó
tömbökből álló települési forma, a hadi beosztás, az adminisztrációs egység (legyen az
gazdasági, társadalmi vagy egyéb), olykor falurész és a filiális települések esetében egyaránt
alkalmazták a tízes elnevezést, ami óhatatlanul kavarodáshoz vezetett.
A magyar településhálózat alapegysége a falu. Így szerepelnek a települések már Szent
István törvényeiben is, nincs indokunk arra gondolni, hogy bármikor és bárhogyan is történt
Csík magyar betelepülése, ez itt ne így lett volna.
Csík első középkori falvait azokban a lelőhelyekben kereshetjük, melyek nyomait több
helyen kimutatta a régészeti kutatás. Ezek a szórt, viszonylag kis leletsűrűséget mutató
lelőhelyek az Árpád-kor eleji általános faluképnek felelnek meg, nagy térben lazán szétszóródó házak, közöttük művelt területek, utcahálózat és különösebb „településrendezési"
szervezettség nélkül. A vadtalajváltó gazdálkodás eredményeként e telepek még gyakran
változtatták helyüket azzal, hogy a kimerült szántóföldek mellől egyszerűen elköltöztek, és
új területeket törtek fel. Aligha véletlen tehát, hogy e korai 11-12. századi lelőhelyek nem
igazodnak a mai falvakhoz, az akkori településhálózat nem közvetlen előzménye a mainak.
1
2
3
4

BOTÁR 2001, 127-129.
SZABÓT. 2006, BÁRTH 2007.
BÁRTH 1996, 199-201, BÁRTH 1997, 50.
Kutatástörténeti áttekintéshez lásd BÁRTH 1997, 50- 76, AMBRUS 2010, 9-16.
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BOTÁR ISTVÁN
A templomok megépülésével és a királyi rendeletek hatására azonban a 12. század
folyamán a falvak helye megállapodott és kialakultak a faluhatárok. Mostani ismereteink
szerint Csíkban a 12. századtól kezdődően már szintén megépülhettek az első templomok,
így hasonló településtörténeti folyamatok rekonstruálhatók, mint az ország más, középkori
forrásokkal jobban ellátott és régészetileg jobban kutatott területein. 5
A pápai tizedjegyzékek 13 3 2-13 34 között Csíkban tizenöt templomos települést említenek. Mivel ekkor csak a templomos falvakat írták össze, ez nem tekinthető a teljes korabeli
településhálózat tükrének, csak mintegy vázának, hiszen a templomok összeírásából értelemszerűen kimaradtak a tizedet valamilyen okból nem fizető templomok-falvak és a filiális
települések. Ennek illusztrálására két példát említünk. A tizedjegyzékből hiányzik
Csíkmenaság, holott biztosan tudjuk, hogy a 14. században már állt itt templom, ugyanakkor
a régészeti terepbejárások, ásatások számos olyan plébániatemplommal nem rendelkező
filiális faluban is azonosítottak Árpád-kori telepnyomokat, amelyek nem szerepelnek a
tizedjegyzékben. Éppen ezért az írott adatokat abszolutizáló és a fenti tényeket mellőző
szemlélet csakis torz településtörténeti következtetésekhez vezet. 6 Így természetesen kizárt,
hogy valamiféle történeti csoda folytán minden csíki falunak lett volna temploma.
A csíki falvak első teljesnek vehető összeírásaival csupán a 16. század második felétől
találkozunk. Ekkor negyvenhárom „tételt" írtak össze, de több esetben páros megnevezések
is előfordulnak.7 Ez a szám meghaladja a ma ismert települések számát, az ekkor felsorolt
falvak között szép számmal találunk olyanokat, melyek a későbbiekben önállóan már nem,
csak valamely falu kisebb részeként, „tízesekként" szerepelnek. Kérdés tehát, hogy valóban
önálló falvakat kell-e látnunk az ekkor felsorolt helynevek mögött, valóban közel ötven
faluval kell-e számolni Csíkban a 16. században? E kérdés eldöntéséhez a „falujelölt" településektől több kritérium teljesítését várhatjuk: önálló említés, térbeli elkülönülés, saját határ,
saját helynév illetve a helyiek önmeghatározása. Csík forrásadottságát tekintve azonban
aligha számíthatunk arra, hogy a felállított kritériumok mindegyikére találunk akár pozitív,
akár negatív korabeli adatot. Éppen ezért későbbi forráscsoportokat is figyelembe veszek,
különösen olyanokat, amelyekről gyaníthatjuk, hogy középkori gyökerei vannak, mint a
faluhatár és az egyházi jogviszony.
Visszatérve a 15-16. századi forrásokra, és az azokban szereplő településekre, többségük
ma is létező, önálló falu, így középkori adatolásuk sem vet fel problémákat. Nem szokták
megkérdőjelezni a Somlyó megyéjéhez tartozó települések (Vardotfalva, Taploca,
Csobotfalva, Szereda, Csomortán) önálló falu voltát. Maradt azonban jó néhány olyan település, amelyek ma nem léteznek önálló falvakként, mint például Bedecs, Boroszló, Hosszúaszó, Ittkétfalva,Jenőfalva, Kotormány, Körösményfalva, Monyasd, Poklandfalva, és amelyeket egy-egy falu tízeseként szoktak említeni.
Bedecs 1567-ben önállóan szerepel, úgy, hogy külön Szentimre is előfordul. 8 Ekkor még
tehát Bedecset önálló falunak tekintették, ráadásul úgy, hogy a Szent Imrének szentelt
plébánia Bedecsben állt. Így volt ez még a 17. század elején is, 1601-ben ugyanisBedeczfalui
megjelöléssel említettek egy személyt.9 Ennek ellenére a későbbi összeírásokban Bedecs
már nem szerepel önálló településként. Úgy tűnik itt már tetten érhető az a folyamat, amint
a templom titulusa nem csak kiszorítja, vagy „visszaminősíti" egy település korábbi nevét,
hanem az „egyházmegye" a plébánia alá tartozó településrészeket is egyetlen keretbe foglalja, egyesíti. Ennek ellenére az egykor jól körülhatárolt bedecsi határ még jó ideig ismert
maradt, amint erre az 1631-es, illetve 1632-es az Bedechi határba, illetve Bedecsi Felső
Mezőben megnevezések utalnak. 10
5
6
7
8
9

12

Csík középkorának korai települési és egyházi viszonyaihoz lásd BOTÁR 2001, 2009, 201 lb.
KRISTÖ 2002, 141 - 145.
SzOkl 11, 220-221.
SzOkl 11, 220.
SZABÓT. 2006, 7.
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1. kép. Csíkszentimre a 18. század második felében
az 1. katonai felmérésen

Hosszúaszó ma teljesen kihalt település, utolsó állandó lakosa nemrég hunyt el. Több
h elyen olvasható, hogy Hosszúaszó mindig is Mindszent tízese lett volna. Enn ek ellentmond
az a tény, h ogy 1561-ben Agilis ]oannis Santos de hozzuazzo... ac Agilem Pa ulum similiter
Santos de eadem hozzuazzo-t.11 Ez a megfogalmazás aligha lett volna leh etséges, ha 16.
század közep éig Hosszúaszót nem tekintették volna önálló falunak.

2. kép. Csíkszentlélek, Csíkmindszent
a 18. század második felében az 1. katonai felmérésen

10
11

SZABÓT. 2006, 24.
SzOklII, 158-159.
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BOTÁR.ISTVÁN
Hasonló megfontolás alapján tekinthetjük falunak Boroszlót is. 1569-ben, egy oklevélben
Nobilibus Agilibus Petro Adorijan, Thoma Imre, Alberto Adorijan, Michael Chijko de
Borozlo említenek, ekkor tehát még önálló település volt. Az ekkor említett személyek egy
szintén 1569-es összeírásában már Mindszenten szerepelnek, úgy, hogy Boroszlót már nem
említik meg. 12 Igaz, hogy a mindszenti névsor végén, vélhetően az azonos „lakhely" miatt,
elkülönülten vannak összeírva, de itteni besorolásuk egyértelműen jelzi, a 16. század második felében Boroszló esetében már nem mindig volt egyértelmű, hogy Mindszenttől független település-e, avagy annak egy kisebb része. Úgy tűnik tehát a 16. század tekinthető a
határkőnek a települések értékelését illetően.
A helynév alapján, a -falva képzősök esetében eléggé kézenfekvőnek tűnik, hogy igazi
falvak lehettek akkoriban, de az is ismert, hogy a -falva megnevezés mögött nem minden
esetben állt önálló település. Poklondfalva esetében az önálló település tényét a helynév
mellett a földrajzi elhelyezkedés is erősíti. Ma ugyan Csíkszentkirály része, de a templomos
falurésztől az Olt választja el. Nem mellékes az sem, hogy területéről Árpád-kori leleteket is
ismerünk, így a kései jellegű helynév ellenére állíthatjuk, hogy korai településsel van dolgunk. Ráadásul a -falva képző gyakran utólag került egy-egy korábbi egytagú helynév mögé,
esetünkben, 1567-ben még-falva képző nélkül csakPoklandh-ként, vélhetően eredeti nevén
szerepel. l 3

3. kép. Csíkszentkirály a 18. század második felében
az 1. katonai felmérésen

Martonfalva egyetlen középkori forrásban jelenik meg, 1567-ben a 25 denáros adólistán
Seógeód cím Marthon ffalwa 20 adózó portával van feltüntetve. 14 Későbbi forrásaink
alapján viszont kitűnik, hogy a Zsögödtől mintegy 2 km távolságra levő Martonfalvának saját
határa volt, a Mikó-vár egyik részét Marton/alva mellett Sögöd falva felől állóként írják
12
13
14

14

Szükl 11, 262; Szükl 11, 273.
Szükl ú. s. Vll/2004, 62. Hasonló helyzet figyelhető meg Csobotfalva esetében is, mely a 16. századi
forrásokban még-falva képző nélkül Csobotként szerepel, Id. Szükl 11, 220: ( Chijbot), 272: ( Chjoboá). Csík
történeti helyneveinek értékeléséhez Id. BOTÁR 2008.
Szükl 11, 220
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1641-es oklevélben. 15 Sőt, a jelek szerint a Mikó-vár éppen Martonfalva területéből kiszakított területre épült. 16 A 17. században azonban már nem mindig volt egyértelmű Zsögöd és
Martonfalva viszonya, a Mikó-vár körüli ügyekben említett martonfalvi emberek, az Ábrahám, László és Páncélos család férfitagjai, az 1602-es összeírásban Zsögödön voltak összeírva.17

Martonfalva kezdetei azonban jóval korábbra, a 14-15. századig visszanyúlnak. Csíkszeredának az egykori Martonfalva területére eső részén, a Csíki Játékszín mögötti parkoló
kialakításakor (Körösi Csoma Sándor utca) 2006-ban Darvas Lóránt egy 5,5Íl 5 méter alapterületű lakóház nyomait tárta fel, melyet a leletek alapján a 14-15. század fordulójára
keltezett. Későközépkori, 15-16. századi leletek a Mikó-vár környékén is kerültek elő a
különböző földmunkák során, amelyek a 17. század elején épített Mikó-várat megelőző
település nyomai.
A falucska életét a Mikó-vár 1661-es ostroma pecsételte meg, ekkor lakói közül többeket
fogolyként elhurcoltak, Evlia Cselebi beszámolója szerint a várat és a „külvárost" felégették.
Ebből adódik, hogy az 1750-ben Szereda város környékéről - ideértve a Mikó-várat is készített térképen Martonfalva nem jelenik meg, sőt az 1. katonai felmérésen is csak halvány
nyomok utalnak a házak helyeire. Későbbi adatokból tudjuk, hogy a zsögödi-martonfalvi
határ észak felé egészen a Szereda keleti felében álló Somlyó-pataki hídig tartott, ahol
érintkezett a taplocai határral. A 19. században Martonfalva, az előzményekről mit sem tudva
visszatelepült egykori területére.
A középkori falvak és újkori tízesek kapcsolatának vizsgálatához Csíkban az egyik legjobb
példa a jelenlegi Csíkszentgyörgy község, Szentgyörgy megyéje. A falu már régóta magára
vonta a településtörténeti vizsgálatok figyelmét, ugyanis a halmazosodásnak induló
fűzérfalú településein máig megmaradt a korábbi kisebb egységek identitása, mai elnevezésben tízesek, amelyek alapján többen archaikus, esetenként honfoglalás kori megtelepülés nyomait vélték felismerni. 18 Ezek közül (az önmagában is egyesült településekre utaló
nevlí-?) Ittkétfalva rész csupán egy alkalommal szerepel önállóan 1567-ben, ma Szentgyörgy
tízeseként létezik, és mint ilyen saját, jól lehatárolható legelő és erdőterületekkel rendelkezik.19
Joggal merül fel a kérdés, szabad-e a 18. századtól adatolható tízesbirtokok alapján középkori
falura következtetni. A szomszédos Fiság-menti falvak és birtokviszonyok vizsgálata azonban
arra utal, hogy ez járható út. A 16. században önállóan is említett, utóbb szintén tízesként
definiáltJenőfalvának szintén saját, jól körülhatárolt erdeje és legelője van. Azt, hogy ezt nem
csak tízesként és tízes birtokaként kell értelmezni az 1601-es monyasdi falu törvény bizonyítja.
Az egyházilag egykor szintén a szentgyörgyi plébánia alá tartozó, mára nyomtalanul eltűnt
aprócska település ekkor saját falutörvényében (!) erdeiről rendelkezik önállóan, önmagát
faluként definiálva: „Teóttünk m?, Moniasd faluul illien vegezest ... "20 Hasonló helyzettel
találkozunk Körösmény(-falva) esetében is. Erről BárthJános jó érzékkel állapította meg, hogy
a falu első, világi („pogány") neve lehet, melyet utólag győzött le a benne, a 14. században már
biztosan álló templom titulusa, és minősítette vissza „tízesnévvé". Ezért is fordulhatott elő
többször, hogy Körösmény(-falva) magát Szentgyörgyként is azonosította, így saját falutörvényükben is: ,,Mü Szeent Györgyiek, más névvel Körösményfalviak töttünk ilyen végezésf'
(1619). 21 Önálló határára további 17. századi adatok is utalnak Kórósmenyfalui hatarba
( 1616), Körösmeny falui czere ( 1631). 22 Ez utóbb, akárcsak a fenti esetekben tízes birtokként, vagy közbirtokossági területként adatolható.
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Lásd Csáki Árpád jelen kötetben írt tanulmányát.
SZÜCS 2005, 19, 28.
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4. kép. Csíkszentgyörgy a 18. század második felében
az 1. katonai felmérésen

Kotormány 1567-ben még önállóan szerepel, a későbbiekben a személynév után írt,
hovatartozást jelző de Kotormani megfogalmazás, illetve Kottormany Hatarban megjelölés
(1609) utal önálló falura és annak saját határára. A falu kezdetei az Árpád-kor derekáig
visszanyúlnak, a régészeti terepbejárások és ásatások 12. századtól induló megtelepedés
nyomait rögzítették. 2 3
A falvak egyesülési folyamatában, ahogy az a világi, adó és egyéb összeírásokkor is jól
látszik, a plébániahálózat adta a kereteket. A korai faluszám rekonstruálásakor ezért fontos
szempont lehet az egyházi viszonyok, a filiális hálózat vizsgálata. Az Árpád-kori főesperessé
gek és a vármegyék kapcsán már többen hangsúlyozták, hogy az egyházi szervezet konzervatívabb a világinál. Így, noha a főesperességek a vármegyék területi beosztásait követték, a
változó megyék eredeti kiterjedését a főesperességek őrizték meg. 24 Ennek a jelenségnek
egy alacsonyabb fokon, a plébániajog és az alárendelt falvak szintjén megfogható nyomát
vélem a filiák 17. századi összeírásaiban. A 17 -18. századi jezsuita jelentések az első forrásaink, amelyekben a biztosan középkori gyökerű filiális viszonyokat rögzítették. 25 Ezekben
minden olyan település szerepel, melyek korábbi, 16. századi forrásokban is önállóan
szerepeltek, illetve néhány további „egység" is, beszédes pagos vagy filiales megjelöléssel.
Így 1638-ban Hosszúaszó, Boroszló, mint Mindszent filiái, Körösmény, Kotormány, illetve
Monyasd esetében, mint Szentgyörgy filiái. Ez utóbbiak középkori önállósága mellett ez már
csak egy további érv állításunk bizonyítására.
Figyelembe véve, hogy a jelentések pagi, villae, terrae, filiae megjelölése mögött valóban
falvakat értettek fel kell vetni annak a lehetőségét, hogy az 1638-ban, 1657-ben, 1668-ban
faluként említett Szeretszeg (Kozmás filiája), esetleg Fitód (Szentlélek filiája), egykor nem
önálló települések voltak-e. A magam részéről ezt legalábbis lehetségesnek tartom. Annál is
inkább, mert a 17. század elejéről több de szeretszegh (Zeretszeg, stb.) jellegű személynevet
ismerünk. 26 A szintén ekkor feltűnő Vasláb, Angyalfalva, Leányfalva stb. vagy elírások, vagy
a Bárth János által említett „szóvirág" településrészek, ideiglenes tízesek közé sorolandók
(Vasláb rész ma is ismeretes Lázárfalván 27 ).
22
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Azt mondhatjuk tehát, hogy ezek a települések eredetileg nem tízesek, hanem önálló
falvak voltak, és csak a 16. század után váltak „tízessé".
Szeretszeg vezet át a második témánkhoz, a szegek kérdéséhez. Noha a fenti adatok
alapján egyértelműnek tűnik, hogy egy időben önálló településsé vált, neve alapján világos,
hogy eredetileg csak Tusnád egyik szege lehetett. 28

5. kép. Tusnád a 18. század második felében
az 1. katonai felmérésen

Nem tekinthető merev szabálynak, de a települések fejlődési folyamatai általában a
szórványtelepülés-halmazos település irányt követik, 2 9 ez egyben kronológiai fogódzót is
jelent. Ugyanakkor átmeneti formaként értékelik azokat a településeket, amelyeket szeres,
szeges jelzővel illetnek, és amelyek fő sajátossága, hogy lakóegységei több bokorba, térben
elkülönülten csoportosulnak, de mégis együtt egy közigazgatási egységet, egy falut alkotnak. 30 Az őrségi, göcseji településekről írták: a szegek, ill. szerek tagolt területen jöttek létre,
a házat és a szert a szántók vették körül. „Halmaz előtti állapotot képviseltek és az idők
folyamán térbelileg is összenőttek közös faluvá, vagy külön fa/vakká váltak szét. Aföldrajzi körülmények hasonló alakú településeket a középkorban más helyen is - így Erdélyben is - kialakítottak. Bizonyos hasonlóságot mutattak ( ..) az erdőfoltos tisztásokból
összeálló fa/vak is. A szeres fa/vak kontinuitása legtöbbször az eredettől máig nyomon
követhető". 3 l A települések irtással jöttek létre, kialakulásuk a 12-13. századra tehető, falvak
szétrajzásával, szórványok terebélyesedésével, nemzetségi telephellyé formálódásával függ
össze. Fontos, hogy ezek a falvak több szerből állnak, ezek néhány teleknyire, vagy 1-2 km
távolságra fekszenek egymástól. Folyamatosan mozognak, és a lazább utcavonal nélküliek
tekinthetők régebbinek. 32 A területen végzett terepbejárások lényeges eredménye, hogy
sikerült kimutatni a szegek Árpád-kori létét, eredetét.33 Az sem mellékes, hogy a dunántúli
szeres, szeges települések lakói határőrzéssel foglalkozó kisnemesek voltak, kik falvaikat,
27
28
29
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33

Itt köszönöm meg jánosi Csaba e kérdésben nyújtott segítségét.
A megítélés ingadozására utal a 17. században adatolt Tusnádszeretszeg megnevezés is. SZABÓT. 2006,
71- 72, (1617).
MENDÖL 1963, 217-218; SZABÓ 1969, 148; BÁRTH 1997, 40. Ennek szemléletes példája a nógrádi Nenigh
falu, ahol a 13. század végén a házak eb>ymástól „nyíllövésnyire" helyezkedtek el. Vö. Árpád-házi Szent
Margit legrégibbi legendája és szentté avatási pere, Budapest, 1999, 244, 248, 250.
BÁRTH 1996, 199-201.
SZABÓ 1969, 155-156.
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földjeiket irtással szerezték meg.3 4 Hasonló földrajzi körülmények között, hasonló társadalmi-gazdasági folyamatok mehettek végbe a Csíki-medencében is.
A fenti területek és a Székelyföld, ezen belül Csík, szoros kapcsolatára többen rámutattak,
ma már településtörténeti közhely, hogy a székelység egy része onnan költözött mai lakhelyére. Erre nyelvjárási, helynévi nyomok is mutatnak.3 5 A fentiek alapján azt gondolhatjuk,
hogy a csíki Kencseszeg, Szeretszeg, Csatószeg nevében és településformájában is őrzi a
dunántúli szeges falvak jellemzőit.
Tekintettel arra azonban, hogy a történeti forrásokban Csík csak a 14. században tűnik
fel, és ezt követően is csak szórványos adataink vannak a 16. század második feléig, a szegek
kezdeteit illetően csak közvetett adatokat gyűjthetünk. Az írott adatok alapján biztosra
vehetjük, hogy kialakulásuk már jóval a 16. század előtt megtörtént, hiszen Csatószeg ekkor
már nem „igazi" szeg, hanem már önálló településsé fejlődve, egyedül szerepet.3 6 A helynév
-szeg tagja arra utal, hogy eredetileg egy „anyatelepüléshez" képest másodlagos településrész. Ez a korábbi település talán a Szentsimon északi oldalán található (Tsz istállók, Homokbánya) Árpád-korig visszanyúló lelőhellyel lehet azonos. Ugyanakkor figyelembe véve azt a
tényt, hogy a templom ma a beszédes Szentegyházasfalva/Szentegyházasfalu nevű részen,
„tízesben" található,3 7 az első település talán itt is kereshető. Csatószeg valamikor az Árpádkor végén (?!) kialakult, a belterületen ugyanis terepbejárások során 13-14. századi cserepeket is gyűjtöttünk. A templom körül egyelőre nem sikerült lelőhelyet azonosítani.

6. kép. Csíkszentsimon a 18. század második felében
az 1. katonai felmérésen

A ma Szentkirályhoz tartozó, szintén balparti Kencseszeg, eredetileg minden bizonnyal
Poklond (utóbb Poklondfalva) szege lehetett. A mindkét településrész határából ismert
34
35
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37
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Árpád-kori leletek arra utalnak, hogy ez esetben is korai, Árpád-korig visszanyúló szétválásról lehet szó, noha Kencseszeg a későbbiekben nem fejlődött önálló településsé. Lásd 3. kép.
Szeretszegről fent már esett szó, de esetében egyelőre nincsenek további régészeti
fogódzóink történetének vizsgálatához, de Csatószeg és Kencseszeg alapján lehetségesnek
tartom középkori kialakulását.
Néhány további esetben a 16- 17. század folyamán említett szegek eltűntek, vagy legalábbis nevük megváltozott. Így például a szentimrei ( erdetileg Bedecs szegei), ma is ismert
Sándor és Pál szegek mellett a 16. században egy Tenke szeget is említenek. 38 A mai
Szentimre területén az Árpád-korban volt még egy településrész, Bedecstől északra, a
Zöldfáknak nevezett részen. E lelőhelyről egyelőre azonban nehezen dönthető el, hogy egy
korábbi településhálózat elpusztult faluja, esetleg Bedecs korán megszűnő, elköltözött szege
lehetett-e.
Ezt a kérdést csak látszólag bonyolítja az a tény, hogy-szeg, -szer összetételű helynév majd
minden faluban akad, ha másként nem Alszeg, Felszeg formában. A legtöbb esetben azonban
ma már nem beszélhetünk igazi szeges településekről, e helynevek többsége névdivat
terméke, analógiás névadással keletkezett (akárcsak az ezek szinonimájaként használt számtalan tízes), és általában halmazfalvak részeit jelölik így. Ilyenek már viszonylag korán
kialakulhattak, amire jó példa a 17. század elejéről ismert csíkszentsimoni Barták-szege.39 E
különböző -szeg összetételű helynevek kapcsán akkor gyanakodhatunk régi, halmazosodás
során eltűnt valódi szegekre, ha ezt régészeti terepbejárással igazolt adatok, netán a falualaprajz sajátosságai valószínűvé teszik.
Elkülönülő falurészek, szegek(?) azonban nyilván másutt is léteztek Csíkban, de a falvak
belterületének megnövekedése során ezek egy idő után összenőttek, és a kialakult halmazosodott falvak alaprajzán ma szinte lehetetlen szétválasztani az eredeti kisebb települési
egységeket. A 18. század végi állapotokat tükröző 1. katonai felmérésen azonban még több,
mai halmazfalu esetében jól látható, hogy egykor több egymástól jól elkülönülő részből szegből (?)állt. Ilyen például a két külön részből álló Borzsova, ahol ma is él az Alszeg, Felszeg
megnevezések, de említhetjük Dánfalvát is, ahol legalább három, jól elhatárolódó halmazosodott rész vehető ki, melyeknek saját neveik vannak: Dánfalva, Oltfalu, Város.

7. kép. Borzsova a 18. század második felében
az 1. katonai felmérésen
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Csíkszentmihályon a templom jól láthatóan két települési góc között helyezkedik el, és a
falu belterületi helynevei között -szeg és -szer egyaránt előfordut. 40

8. kép. Csíkszentmihály a 18. század második felében
az 1. katonai felmérésen

A halmazosodás előtti alaprajzot mutató mai falvakról feltehetjük, hogy korai szerkezetüket őrizték meg. A szakirodalomban megfogalmazott jellemzőknek a csíki települések jó
része maradéktalanul megfelel. Szentlélek, Mindszent, Szentimre (jobb parti része), Tusnád
stb. egyaránt több egymástól térben elhatárolódó falurészből állt, illetve áll. E települések
egy része korábban önálló falunak számított (Id. fent), más részük vélhetően ezek kirajzásai,
„szegei" lehettek, de a névdivat változása miatt ma csupán tízesként ismerjük őket. Ha
felvetésünk helyes, akkor a mai mindszenti tízesek eredetileg a középkori Mindszent és a
középkori Boroszló falu szegei lehettek. A mindszenti szegek bizonyíthatóan „vándoroltak",
terepbejárásaink során a mai „tízesek" között azonosítottunk 13-14. századi telepnyomokat.
A falvak és részeik helyszíni és térképes vizsgálata után azt mondhatom, hogy sokkal
fontosabb volt a rendelkezésre álló tájelemek lehető legjobb kihasználása. Az egyes szegek
nemcsak az ártér szélére, hanem az abba beletorkolló patak partján, kisebb völgyekben
pedig patakok összefolyása mentén jöttek létre, és ez már eleve arra kényszeríthette a
csoport többi tagjait, hogy a szomszédos befolyásnál válasszanak házhelyet (már ha ez
egyidejű kialakulás). E kettős igény - ártér széle és patakbefolyás - jól érzékelhető szinte
valamennyi szeges településnél. Régészeti adatok nélkül eldönthetetlen, hogy egy nagyobb
összetartozó közösség egyszerre települt-e szét, mégis egy falut alkotva, vagy egy korai
magból a túlnépesedés, súlyosbodó földigény miatt kiszorulók kerestek az eredeti település
szomszédságában hasonló feltételeket és alapítottak saját teleprészt. Ha ez utóbbi lehetőség
helyes, akkor arra utal, hogy ekkor még bőven volt rendelkezésre álló, szabad föld, és
ugyanakkor talán arra is, hogy az eredeti településnek már kialakult határa volt. A falvak
alaprajzának kialakulását tehát elsősorban időben folyamatos elhúzódó települési folyamat
nyomának gondolom.4 1
Csíkban a kisebb, elkülönülő települési egységeket, tehát nem csak a belterületi szerveződéseket, ma általánosan tízesnek nevezik, és többen úgy vélik, e tízesek kialakulása a
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középkorban, sőt már a falvak létrejötte körüli időben gyökerezik, megint mások egyenesen
azt vallják, hogy a tízesekből alakultak a falvak. A néprajzi és helytörténeti irodalomban a
tízesekkel gyakran egybevették a szegeket, holott ezek írásos adatolása jóval korábbiak, mint
a tízesek első említése. Ugyanakkor adataink alapján az is világos, hogy Csíkban a szegek
eredetileg valóban térben elkülönülő településrészt jelöltek és nem csak csupán belterületi
alegységeket. A rendelkezésre álló középkori adatok meglehetősen egyértelműen azt mutatják, hogy a helynévadásban a tízesek csak utólag váltak, és nem is mindenhol, az elkülönülő településrészek neveivé, azokat eredendően szegeknek hívták.
A néprajzos BárthJ ános nagyon óvatos a tízesek megítélését illetően, szerinte a dilemmát
az a kérdés okozza, hogy nem tudni, ez a hajdani középkori társadalmi tízes szervezet
települési nyoma-e, avagy régi társadalomtörténeti szó újjáélesztett használata. A csíki tízesekhez hasonló tizedek, azaz egy-egy településen belüli kisebb, részleges autonómiával
rendelkező településrések másutt is létrejöttek, így ez korántsem csíki, székely sajátosság. 42
A homályt még fokozza, hogy a tízesek számukat, nevüket, esetenként helyüket is változtatják, ráadásul a tízes, mint települési és közigazgatási keret keveredik a településrend családi
bokraival. Viszont éppen a szomszédos Csíkszentlélek tízesei kapcsán fogalmazta meg:
„hajdanán bizonyára külön fa/vakként éltek", négy aprócska falu önálló határral, de közös
intézményekkel (templom, iskola, községháza, közbirtok). 43
Szintén visszafogottan foglalt állást ebben a történészi oldal is: a tízesben praktikus
települési egységet lát, melyet a jobb szervezhetőség igénye hívott életre elsősorban nagy
falvak esetében, és amelyek felállítását a 17. századi katonai elöljárók kifejezetten elrendelték.44 A tízes, mint „adminisztrációs" egység már korábban is létezett, a gyergyóújfalvi
falu törvény már 1581-ben említi. Az eredetileg tehát társadalmi (hadi) egységet jelölő tízes
kifejezést a későbbiekben alkalmazni kezdték települési egységekre is, noha ez morfológiailag a szeges, szeres településnek felel meg. A helynevekben, e tekintetben teljes zűrzavar
uralkodik, több esetben adatokkal igazolható a névingadozás vagy névváltás, a -falva, -szeg,
tízes kifejezések következetlenül, gyakran cserélődve fordulnak elő.
A tisztánlátást nagyban nehezíti, hogy a kérdéshez kapcsolódó kronológiai, helynévi, települési rétegeket, a különböző társadalmi, gazdasági mozgatórugókat nem mindig lehet egyértelműen szétválasztani, emiatt a kutatásban és a helynevekben is keverednek a fogalmak. Ennek
ellenére úgy tűnik, a-tíz, -tízes helynevek utólagosak, a tízes megnevezést is csak a későbbiekben
kezdték az önállóságukat elvesztő kisebb falvakra, filiákra, illetve szegekre alkalmazni.
A-tíz, -tízes megnevezések egyértelmű utólagos voltát jól példázzák kászoni Altíz, Feltíz
falvak esete, ezeket az oklevelek ugyanis csak a 18. századtól nevezik így, korábban következetesen Alsó- és Felsőfalunak hívták őket! 4 5 Nagyon fontos a szeg-tízes névdivat, névváltás
kérdéséhez és időrendjéhez, hogy Szentimre szegeinek nevei között ilyeneket találunk:
Alszeg tízes, Felszeg tízes. Magyarán, a tízes név és jelentéstartalom utólag csapódott neki
egy korábbi települési formát jelölő-szeges helynévhez. Véleményem szerint tehát korábbiaknak a szeges helynevek (és természetesen a szeges települési forma) tekinthetők, és éppen
ezért a csíki falvak esetében helyesebbnek tartom a szeges falu meghatározást, az elkülönülő
falurészek esetében pedig a szegek elnevezést.
A fejedelemség- és újkori határőrség megszervezésével csak felelevenítették a tízes nevű
hadi, társadalmi szervezetet, hiszen ennek a középkori székelységnél való alkalmazásáról
több adatunk is van (széklyszáz, ágszáz). Ennek a honfoglalás kori tízes szervezettel való
hasonlóságát tagadni nem lehet, 46 de végső soron az Árpád-kori várnépi szervezetre vezet42
43
44
45
46

BÁRTH 1996, 154-165.
BÁRTH 1997, 50-66.
IMREH 1983, 67-68; IMREH, PATAKI 1992, 92-94, 278.
IMREH, PATAKI 1992, 92; Id. Szükl 11, 221, 277.
Egyesek szerint ez törés nélkül átmentődött a keresztény állam társadalmi szervezetébe. Id. GYÖRFFY

2000, 449-455.
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hető vissza. 47 Ettől függetlenül nincs arra vonatkozó adatunk, hogy a tízes (katonai, társadalmi, gazdasági) kereteknek közvetlen közük lenne a falvak, vagy szegek kialakulásához.
Ezzel természetesen nem azt állítom, hogy a tízes katonai-társadalmi szervezet az Árpádkorban ne lett volna élő gyakorlat, de megannyi vélemény ellenére sem látom bizonyítottnak, hogy a falvak kialakulása szorosan összekapcsolható lenne ezzel. Tény ugyanakkor az
is, hogy bármennyi erőfeszítés is irányult arra, hogy a szeges, Csíkban a „tízes" településformát, az elkülönülő kis települési egységeket valahogyan az Árpád- vagy honfoglalás kori
(netán még régebbi, távolabbi előzményekre visszamenő) tízes társadalmi, hadi szervezetből levezessék, erre sem másutt, sem itt Csíkban nincsenek konkrét adatok. Arra meg
végképp nincs adat, hogy a „tízesenként" leteleped6 „nemzetségi bokrokból" alakultak volna
ki a mai falvak.
Amennyiben a forrásokat és a helynevek időrendjét nézzük, ki kell jelenteni, hogy a
„tízes", mint önálló, körülhatárolható települési egység középkori írott adatolásból nem
ismert. A tízes, mint „adminisztrációs" egység legkorábbi említése a gyergyóújfalvi falutörvényben 1581-ben adatolt. 48 Amennyiben a középkorban a „tízes" valóban szerepet játszott
volna a települések kialakulásában, netán ennek eredményeképp a kifejezés falu, falurész
szinonimája lett volna, akkor a -falva, -laka, -telke összetételű helynevek mintájára bizonyára
több -tíz, -tízes nevű településről kellene középkori adatunk legyen, de ilyet egyet sem
ismerünk.
A „tízes" megnevezés csak utólag szorított háttérbe több olyan elemet a településekre
vonatkozó elnevezések, fogalmak és viszonyok közül, amelyekről viszont történeti forrásaink vannak, hogy már a középkorban is léteztek és ma is fellelhetők, mint a falu, szeg, szer,
filia (plébániatemplommal nem rendelkező település). A fenti elemek olykor valóban összefügghetnek, egyeztethetők, de határozottan nem azonosak, nem felcserélhetőek egymással.
Nem ismerjük annak a folyamatnak a részleteit, amelynek során (az eredendően hadi,
társadalmi szervezetre vonatkozó) tízes elnevezést fokozatosan, némi jelentésbővüléssel, az
egyes települések részeire, később a különböző társulásokra is alkalmazni kezdték. Így az
egy idő után egyszerre bírt közigazgatási, katonai, jogi alany, utca, falurész, stb. tartalommal,
ill. jelentéssel. Ennek köszönhető, hogy az elkülönülő falurészek neve egy idő után a
szinonim fogalomként értelmezett szeg, ill. tízes lett. E kérdés tisztázása az eljövendő
kutatások feladata lesz.
Az. már csak későbbi fejlemény, hogy a falvak halmazosodásával, vagy egyszerűen a
névdivat és analógiás elnevezések miatt a szegek és tízes megjelölés gyakran morfológiailag
nem szeges falurészek elnevezéseként is elterjedt, de ennek ismertetése már túlmutat
jelenlegi témánkon.

• Összefoglaló
A régészeti és okleveles adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a középkor folyamán a csíki
településhálózat és a települések szerkezete is sokat változott. A falvak kialakulása idején, az
Árpád-korban több kisebb településsel kell számolni, amelyek belső szerkezete meglehető
sen laza, szellős lehetett. Ezek a lelőhelyek azonban nem tekinthetők a mai faluhálózat
közvetlen előzményeinek, hiszen több esetben jelentős távolságra esnek a mai falvak belterületétől. Az Árpád-kor végére azonban nagyjából a mostani állapotoknak megfelelően
rögzültek a falvak határai. Aligha véletlen, hogy 14. századnál későbbi telepnyomokat már
alig találunk a mai külterületeken.

47
48
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _FALVAKL SZEG/}_!f., TÍZESEK
Ez a települési rendszer kezdetben kisebb, egymástól jól elkülönülő falvacskákból állt. A kis
falvak alkotta településhálózat a középkor végéig fennmaradt, azt még utolsó pillanatban
rögzítették a 16. századi összeírások. E korai települések szomszédságában már viszonylag
korán, a 13- 14. században is alakulhattak ki szegek, melyek egy része önálló faluvá vált
(Csatószeg, Szeretszeg), mások megmaradtak az eredeti település alegységének (Kencseszeg).
Fontos kérdés annak a kiderítése, hogy az itteni szegek a dunántúli szegek, szerek
mintájára, az onnan ideköltöző székelyek által alakultak ki, vagy csupán arról van szó, hogy
hasonló földrajzi és társadalmi környezet hatására párhuzamos fejlődés ment végbe a
Kárpát-medence két távoli tájegységén. Ettől nem független annak kiderítése, hogy a szeges
települések, Udvarhely- és Háromszékkel összehasonlítva, miért gyakoribbak Csíkban.
A falvak alapterületének növekedésével, a halmazosodással e települések több helyen
már összeértek, így eredeti identitásukat fokozatosan elveszítették. Ez a folyamat a 16.
században már javában tartott, hiszen már ekkor sem volt teljesen egyértelmű, hogy az
amúgy kicsiny, de összenőtt falvak önállóak-e avagy egy nagyobb egység részei. A korábbi
kis falvak egyesüléséből létrejövő nagy falvak jellemzően a plébániaviszonyok mentén
szerveződtek, gyakran a templom védőszentje lett az így kialakult település névadója. Ez
tükröződik az összeírások Szentgyörgy cum Jenő/alva et Moniasd et Körösmény jellegű
megfogalmazásaiban. Ez a folyamat olyan esetekben is megfigyelhető, ahol a falvak nem
nőttek össze egyetlen halmazfaluvá (Csíkszentkirály). A korábbi falvak identitásának egyes
elemei, a saját erdő, határ, helynév azonban a jelenkorig tovább éltek, amit az újkori
tízesekben öröklődött meg. A középkori gyökerű hadi, társadalmi tízes szervezetnek a
települések kialakulásában játszott szerepe nem igazolható, magát az elnevezést eredetileg
sehol nem használták települések neveként, csupán utólag, a 17. századtól kezdődően
szorította ki, vagy ragadt hozzá a középkori helynevekhez. Tekintettel a fentiekre, a tízes,
mint települési egység nem tekinthető településtörténeti tényezőnek a középkorban. Ez
„csupán" egy olyan, amúgy biztosan középkori adminisztrációs egység, legyen az katonai,
gazdasági, mely csupán rátelepedett a korábbi, megszűnő településentitásokra, de megőriz
te azok számos fontos jellemzőjét: nevét, határát.
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FALVAK, SZEGEK, TÍZESEK
OBSERVATJI PRIVIND MORFOLOGIA ~EZÁRILOR MEDIEVALE DIN CIUC

Rezumat

in lucrarile privind sistemul structurii a~ezarilor medievale ~i contemporane din Bazinul
Ciucului, intálnim deseori afirmatia, potrivit careia, zecetul (m: tízes) - ca subunitate de
a~ezare separata geografic sau inclusa intr-un sat - i~i are originea in evul mediu, este
anterioara formarii satelor sau chiar a fost nucleul, elementul primar al satelor medievale.
O analiza obiectiva a izvoarelor istorice, toponimiei, analogiilor ~i datelor arheologice nu
confirma aceasta ipoteza. Cea mai mare parte a unitatilor de a~ezari definite ca zeceti a
reprezentat pána in secolul al 16-lea sate independente, iar o alta parte subunitati desprinse
din sate inca in evul mediu, numite „szegek" (subunitati ale satelor). Ace~ti „szegek", ca
forme de a~ezari ~i toponimie, sunt indubitabil mai vechi, decát cele legate de zecefi.
De~i zecetul, ca organizatie militara, sociafü sau chiar economica, este atestata incepánd
cu evul mediu, totu~i, nu a jucat nici un rol in formarea satelor din Ciuc. Notiunea de zecet
a inceput sa fie folosita doar ulterior in cazul celorlalte sate, parti de sate, independente de
cele mentionate anterior. Totu~i, aceasta noua forma de organizare a avut un rol important
pentru ca a mo~tenit ~i conservat multe din elementele identitafii unitatilor mai mici (nume,
hotare, identitate).
REMARKS ON THE MORPHOLOGY OF MEDIEVAL SETILEMENTS

Abstract
A significant number of publications regarding the settlement system of the Ciuc-basin
propagates the idea that the tenner (Hung: tízes) - as a geographically separate settlement
part - has its origins in the Middle Ages, or even that it was the basic unit during the
formation of the villages. An objective analysis of the written records, analogies, place names
and archaeological finds did not confirme this theory. Many of the settlement units called
tenners in modern times were independent villages until the 16th century, others split from
them during the medieval times, but they were called szegek. The place names, and
settlement units connected with szegek are surely earlier as those with tenners.
The tenner as a military, social, economical organisation form does originate in the
medieval times, but has no connection with the formation of the settlement system. The
use of the term tenner with a changed meaning regarding villages, individual settlement
parts (szegek) can be attested only in later periods. Even so the tenner has a great role
preserving the identity, territory and name of formai settlement units.
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A BRONZE AGE BRIDLE DECORATION FROM MIHÁILENI
(CSÍKSZENTMIHÁLY), DEPR. OF CIUC

Tibor-Tamás Daróczi, Imola Kelemen
The object was found in the modern village of Mihaileni (Csíkszentmihály) in the
Depression of Ciuc. 1 lts exact provenance is unknown but two sites are mentioned in the
county's repertoire as possible candidates. One of them is the graveyard of the catholic
church, while the other is the site not far from this called ruinele satului Czibre. 2 lt was
donated to the Szekler Museum of Ciuc (Csíki Székely Múzeum - Miercurea-Ciuc/ Csíkszereda) and it is registered at this institution under the inventory number 474 (pl. 1). ln the
repertoire, it is referred to as a "bone disc, with a central perforation, decorated ín the
so-called Mycenaean style".
·
The disc has a diameter roughly around 7.7 cm and
a thickness varying between 0.3-0.6 cm. lt has a
central, circular perforation of a 0.5 cm diameter. lt is
slightly arched and its edges are thickened by a 0.3 cm
wide ledge. The inner part is thinner than the edge,
and on the back the object gives the impression of
having been hollowed out. lts shape is not perfectly
circular, since a chip or cut has made the arch of the
disc slightly irregular, i.e. straight. The front part is
0
decorated and has a smoother finish. The entire
decoration was created either through carving or
drilling. The central perforation is bordered by
simple, shallow circular carving. Projecting from this
are five rays, comprising of rough half-circles, which
in turn are linked at their top by smaller half-circles.
The connection in the motif between the half-circles
of the projecting rays and the linking ones is made by
Sem
full or almost complete, carved circles. These circles
Plate l. The antler disc from Mihaileni have point-like drillings in their middle and point-like
drillings occur between the pairs of circles as well.
(Csíkszentmihály)
The final elements of the decoration are further pointlike drillings in the areas between the projecting rays. Contrary to the description in the
repertoire the disc is not of bone but antler3 and has neatly smoothed surfaces on both
sides. Whether this polished surface is intentional or due to usage is unknown. ln one
instance, the method of drilling can be recognised by the little bulk left in the middle of the
point-like shape, showing that it was drilled with a hollow, tube-like object.

•

1

2
3

We would like to thank Laerke Recht for her help and suggestions and the co-workers in the Szekler
Museum of Ciuc:Judith Bereczki for kindly placing the disc at our disposal and Gyöngyvér Nagy for taking
the photographs.
CAVRUC 2000, 152 , XXVIIb-1,2, no. 426,427.
Many thanks to Alice Choyke, who kindly pointed us in the right direction.
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Although some antler or bone plaques with several perforations are known from as early
as the Hatvan culture in the Carpathian Basin, 4 their shape, function and lack of decoration
makes them highly unlikely candidates for forerunners for this disc. However, they serve
as evidence for the use of horses, maybe even for riding, and as such for the use of bridles.
A low number of objects, similar in shape, have been recorded in the western part of the
Carpathian Basin and to the east of the Carpathian Mountains,5 though there is only one
recorded instance from the eastern part of the basin. 6 The two directions that the analysis
will follow are those of the analogies of the shape and of the decoration. Bon e discs of similar
shape are known from Vatin, Andriqeni , Garbovat,
Lup~anu and Cavadine~ti 7 but the best analo~ for this
shape comes from Vatin (pl. 2/ b) and Pererata. The two
discs are dated to the Vatina culture of the Middle Bronze
Age and the Noua culture (I?) of the early Late Bronze Age,
respectively.9 The decoration is typical of bone objects
associated with the bridles and harnesses (bit-pieces,
a
distributors 10) of the Bronze Age, mostly consisting of fluid,
undulating looped lines and the spaces in between these
loops füled with circles and drilled point-like motifs. 11
From the presented analogies for the individual motifs it is
clear that the carved circles and drilled point-like motifs are
common to bridle decoration, the latter usually occurring
in the centre of the carved ones. The composition of these
individual elements in the case of the antler disc from
Mihaileni is unique. No other bone or antler disc, or indeed
any other bridle piece from the Bronze Age of South-Eastern
Europe, has a similar combination. The radiant motif
resembling petals does occur on some of the presented
discs but it is always continuous and undulating while
forming loops. These analogies are all dated to the Middle
Bronze Age.12 The best analogies in terms of individual
decorative elements and compositions are found at Vatin
O
Sem
Plate 2. a. The disc from
(pl. 2/ b) and surprisingly, at Bogazköy in central Anatolia
Bogazköy, central Anatolia (after (pl. 2/ a). 13 Similar individual decorative elements and
BOEHMER 1972, pl. 72/ 2019); composition occur on pommels of bronze swords of the
b. The disc from Vatin
Bronze Age. 14 ln this case, the comparable decorations are
(afterTASié 1974, 521no. 159)
not satisfying either and provide only rough analogies for
the composition of the decoration of the disc. lt should be
mentioned that in one case, l5 the arms of the rays were made of half circles, just asin the
case of the decoration of our bone disc, but without any other binding motifs. The dating
4
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KALICZ 1968, 162, pl. LXXI/ 1, CXXX/35/ 2.
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3/ 25b, 26; SAVA 2002, e.g. pl. 160/ 14.
DARÓCZI 2011, cat. no. 4, pl. 3/ 1.
FLORESCU 1991, pl. 153/ 1-4,6,8; HÜTIEL 1981, 64-65, pl. 3/ 25B.
TASié 1974, p. 217, 521no.159; SAVA 2002, 42, no. IIl.3,e, fig. 14/ 1.
HÜTIEL 1981, 65; SAVA 2002, 61-62.
For the used terminology see CROUWEL 1981, esp. fig. 6.
BOROFFKA 1998,pl. l/ 1-3,4/6-8,6/ 4,12;DAVID 1997,259-260;HÜTIEL 1981 ,pl. 5/ 39, 7/ 58,59,8/ 72A,
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HÜTIEL 1981, 70, 86-87, 94, 101.
BOEHMER 1972, 195 no. 2019, pl. 72/ 2019; DAVID 1997, 259-260, 280-281 [K 46 and 53] , 297 pl. 5/3,7;
TASié 1974, p. 217, 521no. 159.
BADER 1991, pl. 35/ 330, 39/340, 41/ 342, 42/ 344-345, 43/347,348, 44/ 349-351, 46/ 354,355.
BADER 1991 , pl. 41/ 342.
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of these swords, and their decoration, falls into the later part of the Late Bronze Age, namely
to the Moigrad and Turia horizons of the bronze depots dated into Ha A-B 1. 16 As a summary,
it might be concluded that the best analogies for the shape are found in the Late Bronze Age
Noua culture, while its individual decorative motifs are somewhat similar to the Middle
Bronze Age cultures of the Carpathian Basin and Anatolia, though this decoration occurs
on Late Bronze Age pommels and sword handles.
We might date the disc based on these analogies, and on the fact that it is un-encountered
in the surrounding areas, to the late Middle Bronze Age or the early Late Bronze Age,
culturally most likely belonging either to the Wietenberg or Noua cultures. The cultural
attribution of Mycenaean seems at the present unfounded, since the only proven
Mycenaean influence in bridle elements is a disc type called Kontaminationsform Vatin,
from the site with the same name. It is characterised by a circular swelling around the central
perforation, 17 which in the case of our disc is most certainly missing. Furthermore, the style
of the decoration, is characteristic for the Bronze Age of South-Eastern European bridle
elements and some swords decoration. If anything, it should be referred to as Anatolian in
style of decoration based on the analogy from Bogazköy (pl. 2/a); but this would also be an
erroneous conclusion, since this disc comes from the Büyükkale 11 layer, which is dated to
around 1000 BC. 18
Finally, for its use and social meaning it has been suggested that specialised craftsmen
created these objects. l 9 This may be true, given the technique required for making these
objects and the lack of similar decoration on pottery or other materials, with the exception
of some swords. ln producing utilitarian bone
objects, metal axes were used to cut off antler tines
and section the beam, but otherwise chipped stone
and abrasive stones were used to manufacture
them. Only some of the special decorative pieces of
(mostly) antler seem to have been carved and incised using metal tools, increasing their value for the
people using and observing them. 20 The restrictive
use of the decorative motifs, composition and rare
nature of these finds surely indicates a social group
with a higher status using and displaying the object.
For possible functions, some ancient representations from the Mediterranean and modern
í
ethnographic research provide useful insight. 21
(!>~:·
This object was most likely used as a decorative
'\>
element on the bridle, probably in the area of the
temporal lobe, below the horse's ears, as the thin
disc and lack of several holes would not allow for it
to be used as bite-pieces.
It is uncertain whether this object comes from a
Plate 3. The presumed use of the disc
funerary
or settlement context. Nevertheless, its
(drawing by Laerke Recht)
importance for the Bronze Age is unquestionable
since it is an indicator of wide-ranging contacts and social stratification. Its publication is
also welcomed since, along with another such object from the Middle Bronze Age Tili~ca16
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19
20
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BADER 1991, 143-144, 147, 152-153.
HÜITEL1981,64-65.
BOEHMER 1972, 195 no. 2019, Beilage 1.
CHOYKE 2009, 33.
CHOYKE, BARTOSIEWICZ 2009, 365
BÓNA 1992, fig. 36; HÜTTEL 1981, fig. 1.
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Cetate site, it fills in the gap between the Western Carpathian Basin and the regions east of
the Carpathian Mountains, where such objects are already documented.
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UN ORNAMENT DE FRÁU DIN EPOCA BRONZULUI DE LA MIHÁILENI

Rezumat
Scopul lucrarii este punerea ín circuit ~tiintific a unui ornament de fráu din epoca
bronzului, descoperit íntámplátor la Mihaileni (Csíkszentmihály, judetul Harghita). Studiul
prezinta datarea discului din corn de cerb ~i cauta analogii specifice formei ~i ornamentariei.
La sfár~it, autorii trateaza modul de folosinta ~i rolul, importania sociala a obiectului.
EGY BRONZKORI KANTÁRDÍSZ CSÍKSZENTMIHÁLYRÓL {MIHÁILENI)

Kivonat
Jelen tanulmány célja, hogy tudományos körforgásba helyezzünk egy bronzkori kantárdíszt, melyet szórványleletként találtak Csíkszentmihályon (Mihaileni). A dolgozat a szarvasagancsból készült korong datálását tárgyalja, alakjának és díszítésének megfelelő analógiákat
felmutatva. A darab felhasználási módózatáról és lehetséges társadalmi értékéről a tanulmány végén esik szó.

Map 1. Mihaileni (Csíkszentmihály) in the Carpathian Basin
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A CSÍKSOMLYÓI SALVATOR- ÉS PASSIÓ-KÁPOLNÁK
RÉGÉSZETI KUTATÁSA

Darvas Lóránt
•Bevezető

A Kissomlyó hegyének csúcsán helyezkedik el az Urunk Színeváltozásának tiszteletére
szentelt kápolna, melyet a latin Transfiguratio Salvatoris kifejezés rövidítéseként csak
Salvator-kápolna néven emlegetnek. A hagyomány szerint az 1456-os nándorfehérvári ütközetet Krisztus színeváltozásának napján, a Salvator nevét segítségül hívva nyerték meg,
ennek hálájául emelték a kápolnát Hunyadi János támogatásával.
2003 szeptemberében és októberében a csíksomlyói Salvator- és Passió- (Szenvedő
Krisztus) kápolnákban, illetve közvetlen környezetükben régészeti ásatásokat végeztünk,
valamint régészeti felügyeletet biztosítottunk. A kutatásokat a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának anyagi támogatásával, a Teleki László alapítvány megbízásával végeztük
el. Az elvégzett ásatások célja a kápolnákkal kapcsolatban felmerült építéstörténeti és
kronológiai kérdések esetleges tisztázása volt. Az ásatás elsődleges feladata a kápolnák
tervbe vett műemléki helyreállításának alapot nyújtó, illetve annak előfeltételeit biztosító
feltárás volt.
A kápolnákban és közvetlen környezetükben ezidáig régészeti feltárások nem voltak, így
a káfolnákra vonatkozó szakirodalom csak művészettörténeti megfigyelésekre szorítkozott.
A Salvator-kápolna építéstörténetét tanulmányozó szerzők Orbán Balázsra hivatkozva 2
arról tanúskodnak, hogy a jelenleg álló épülettömb egy korábbi periódusban nyugati irányban kisebb kiterjedésű volt. Orbán Balázs a kápolna építésének két periódusát különíti el:
az első periódust 15-ik századinak véli, amelynek „egyenesen zárodó szentélye alig 3 lépés
hosszu, keskeny nyilatu (alig 7 láb magas) diadalíve csúcsíves, hajója 10 lépés hosszu, 61.
széles, befelé szélesedő lőrésszerű ablakai négyszőgüek, teknőidomu deszka főlepén és a
kar oldalán mindenféle idomtalan festmények vannak " és e kápolnarészhez csatlakozik
egy „négyeg kőlábakhoz illesztett deszkaoldalú alkotmány", amelyet 17. századinak vél
(1684). Az Orbán által közölt metszet még ezt az állagot mutatja, de később valószínűleg az
1870-es évek folyamán a deszkarészeket is kőfalra cserélték. A középkorinak vélt kápolna
lebontott nyugati homlokzati falából meghagyott pillérpár fölötti deszkából készült diadalív
magyar nyelvű kronosztikonja 1877-ben készült. Ugyanakkor, a mai állapotában látható
kápolna nyugati homlokzatán 1878-as évszám szerepel és alatta a következő felirat: A
SZINÉBENELVÁLTOZVAMEGDICSÖÜLTSALVATOREZENKÁPOLNA200ÉVUTÁNNAGYRÉSZT U]RA ]AVITATOTT / DOMUS SALVATORIS ET IANUA / /USTIFICATIONIS
POENITENTIBUS (A Megváltó hajléka és a megtisztulás ajtaja a vezeklők számára). Tehát
a kronosztikonok tanúsága szerint is a deszkarészek kőfalra való cserélése az 1877 - 78-as
évekre tehető. A Babós- Entz szerzőpáros szintén két periódust különít el: „az egyhajós,
boltozott négyszögletes szentélyű középkori kápolna a XV. század második felének alka1
2

BABÓS, ENTZ 1986; P. BENEDEK 2000, 179-181.
ORBÁN 1869, 12-13.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 33-50.
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tása, 1680 körül bővítették„." Ugyanakkor a szerzőpáros a hajó kazettás dongaboltozatának
készítését a 17. század végére helyezi, a rajta látható egyetlen osztott pajzsban foglalt
házassági címer alapján, melyen Mikes Kelemen (mh. 1686) tanácsúr és neje Kálnoky
Zsuzsanna MK és KS monogramjai szerepelnek. A kazettás dongaboltozat alakos ábrázolásainak festését, valamint az ugyancsak kazettás mellvéddel ellátott nyugati karzat készítését
1800 körülre helyezik.
A kápolnák 2002-2003-as helyreállítási munkálatai során a faberendezéseken is állagvédelmi és restaurálási munkálatokat végzett Mihály Ferenc, melyek eredményeként számos
kérdést sikerült tisztázni. Választ kaptunk a faberendezések megrendelőinek kilétéről,
készítőről is (a jobb oldali oltárt 1673-ban Kirkovacs(?) Mihály eperjesi asztalos legény
készítette) és ezen berendezések kronológiai kérdéseire is. 3
P. Benedek Fidél a kápolna építésének három szakaszát különíti el: véleménye szerint a
kápolna szentélye a „késő románkor stílusát hirdeti"; a hajójának keleti fele egykor nyugati
homlokzáródással „csúcsíves korban és stílusban épülf', tehát 15. századi; „a hajó nyugati
részlege, a harmadik rész az 173 0- as években épült hozzá a falon levő districhon szerinf'.
• Az ásatás leírása
Ahhoz, hogy az épületek eredeti, középkori alaprajzi konfigurációját meghatározhassuk,
és alapot nyújthassunk a tervezett műemléki helyreállításhoz, egyértelműen szükségessé
vált a régészeti feltárások elvégzése, valamint a francia drén ásásának régészeti felügyelete.
A Salvator-kápolna nyugat irányú meghosszabbításának ellenőrzése érdekében, valamint az
esetleges külső járószintek megfigyelésére nyitottuk a 4x2 m méretű S1 szelvényt (lA, 7.
táblák), merőlegesen a kápolna északi falára, a diadalív meghosszabbításában, a nyugati
homlokzat északi sarkától 7 m-re. Az S2 szelvényt (lA, 8. táblák) a Salvator-kápolna szentélyének és hajójának csatlakozásánál nyitottuk, ellenőrizve ezek egykorúságát. Az S3 szelvényt
(lA, 2A, 8.1. táblák) a Passió- (Szenvedő Krisztus) kápolnában nyitottuk, két részre osztva
vele a kápolna belterét. Azonban hamarosan kiderült, hogy fölösleges a szelvénykiképzés,
ugyanis a deszkapadló alatt 0,20-0,30 m mélységig teljesen homogén, részben modernnek
tekinthető feltöltés található, amely alatt rögtön régészetileg steril sziklatörmelék következik. Ezen tapasztalatokból kiindulva a Salvator-kápolna belterében a padló alatti feltöltés
eltávolítása után csak olyan részeken alakítottunk szelvényeket, ahol valamilyen fajta leásásokat észleltünk. Így alakítottuk ki a 6,40x2 m méretű S4 szelvényt (lA tábla), amellyel
középen átvágtuk a teljesen középkorinak vélt hajórészt, a szentélytől egészen a nyugatról
számolva a harmadik pillérpárig (a diadalívig), valamint a 3x2 m méretű S5 szelvényt (lA, 3.
tábla), a 19. századi nyugatirányú hosszabbítás és a középkorinak vélt nyugati homlokzat
által közrezárt déli sarokban. Az 1,Sxl,5 m méretű S6 kazettát (lA tábla) az ásatás során
felmerült újabb kérdés megoldása érdekében nyitottuk a kápolna déli hajófalára merőlege
sen, a szentélytől számolva az első pillérpár meghosszabbításában.

• A feltárt régészeti objektumok leírása
Az általunk kutatott területen egy kisebb osszáriumot (a Passió-kápolnában), valamint
egy sírt és észak-dél irányú falakat (a Salvator-kápolnában) azonosíthattunk.

Stratigráfia
A ±0,00 koordinátapontot a Salvator-kápolna északi, külső hajófalának épített oltár legfelsőbb pontjától 0,16 m-el fennebb határoztuk meg. A különböző objektumok, leletek
leírását ezen koordinátaponthoz viszonyítva adjuk meg.
3
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A stratigráfiáról röviden annyit, hogy kisebb eltérésekkel minden szelvényünkben ugyanazokat a jelenségeket lehetett megfigyelni, attól függően, hogy kápolnabelsőkben vagy kint
voltak nyitva. A kinti szelvények esetében az aktuális járószinttől számítva 8-15 cm közötti
vastagságú humuszréteg alatt egy vékony ( 4-6 cm), kavicsos habarccsal enyhén pigmentált
réteg következett (az ebben előkerült modern leletekből arra a következtetésre jutottunk, hogy
a legutóbbi javítási, illetve építési munkálatok során keletkezhetett). Alatta egy kavicsos vagy
bazalttömbös (sziklás), régészetileg steril réteg következett, tehát semmilyen korai járószint
vagy kultúrréteg nem volt azonosítható (3. tábla) - ez valószínűleg az állandó kopásnak kitett
hegyoldalnak tulajdonítható (természetes erózió). A kápolnabelsőkben nyitott szelvények
esetében, a többszöri padlócserék következtében, a korábbi járószinteket, amelyek nagymértékben megegyeztek a mai padlószinttel, folyamatosan szétdúlták, ezért tulajdonképpen az
aktuális padló alatt részben modernnek mondható 0,20-0,30 m vastagságú feltöltést találunk,
amely alatt már a kinti szelvények esetében ismertetett steril réteg következik.

fü szelvény
A humuszrétegből keverve 18-19. századi és kora bronzkori zsinegdíszes kerámia
(Zsögöd kultúra), illetve zsindelyszegek kerültek elő. A hajófal alapozása a szelvény DNy-i
sarkában -1, 14 m mélységben, DK-i sarkában -1,09 m mélységben található. A várt eredménnyel ellentétben egyértelmű függőleges cezúra az alapozásnál nem volt észlelhető,
azonban a szelvény DNy-i sarkától keleti irányban az alapozás habarcsának összetétele
enyhén megváltozik - ez jelezheti a 19. századi hosszabbítást (7. tábla). Ebben a szelvényben
kiderült, hogy a kápolnát nagyon sekély mélységű alapozásra helyezték (vagy alapozás
nélkül építették).
S2 szelvény
A humuszrétegből itt is kerültek elő kora bronzkori zsinegdíszes kerámia (Zsögöd kultúra) töredékei. Kiderült, hogy a szentélyt egyidőben építették a hajó keleti részével, ugyanakkor ezen az általunk kutatott szakaszon az alapozás teljes mértékben hiányzik.
S1szelyény
A Passió kápolnában nyitottuk, két részre osztva vele a kápolna belterét. Hamarosan
kiderült, hogy fölösleges a szelvénykiképzés, ugyanis a deszkapadló alatt -0,20-0,30 m
mélységig teljesen homogén, részben modernnek tekinthető feltöltés található, amely alatt
rögtön egy régészetileg steril sziklatörmelék következik. A kápolna szentélyrészének előte
rében egy kisebb leásást észleltünk, melynek kibontása után egy kisebb méretű osszáriumot
azonosítottunk, ahol két elhunyt felnőtt, férfi és nő szórvány csontjait helyezték el (2A, 8.1.
táblák). A kápolna bejáratánál mindkét oldalon (északi és déli) falelválásokat észleltünk,
amely arra utal, hogy a bejárati ajtókiképzés utólagos - tehát eredetileg nyitott kápolna volt,
még ezt az állapotot láthatta Orbán Balázs is. 4
S.:t szelvény
A Salvator-kápolna deszkapadlója alatti modern feltöltést eltávolítva két ÉD irányú fal
maradványai kerültek elő, valamint a szentély közelében egy sírgödör rajzolódott ki (1B,8.2.
táblák). Így alakítottuk ki a 6,40xl,5 m méretű S4 szelvényt, amellyel középen átvágtuk a
teljesen középkorinak vélt hajórészt, a szentélytől egészen a nyugati bejárattól számolva a
harmadik pillérpárig.
Kibontása után egy koporsós temetkezésű sír került felszínre, melyben egy rossz megtartású csontváz helyezkedett el, korát és nemét nem lehetett megállapítani ( 1B,2B, 8.2. táblák).
Hátán fekvő, nyújtott kéz és láb pozícióval volt eltemetve. A bal kezének ujjpercmaradványai
alatt II. Ferdinánd egy 1620-ban vert érméjét 5 találtuk (5A tábla), melyet mellékletként
4
5

ORBÁN 1869, 13.
HUSZÁR 1979, 182: 1203 Denar(S) [C. III. 302, U. 286).
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helyeztek a sírba. A mell részen szövetfoszlányok lenyomatát is érzékeltük, amely azonban
az erősen savas állagú talaj miatt teljesen elpusztult, úgy, mint a váz nagy része. A váz tájolása
K-Ny 52°.
Az előkerült falakat Z1 (a szentélytől számolva az első) és Z2 (a szentélytől számolva a
második) névvel láttuk el. A Z1 fal a szentélytől számolva az első pillérpárral, a Z2 fal pedig
a másodikkal van kötésben (lB tábla). Ezen jelenségeket a deszkapadló alatti feltöltés
eltávolítása után figyelhettük meg. A Z1 fal tehát a tulajdonképpeni középkori kápolna
nyugati homlokzatának alapozása, a Z2 fal pedig az 1678-as felújítások során nyugati irányban meghosszabbított hajórész nyugati homlokzatának alapfala. A szentélytől számolva az
első két pillér között az alapozások falszöveteit sajnos sem a déli, sem az északi oldalon nem
lehetett megvizsgálni, ugyanis a déli oldalon található a másodlagos helyzetben levő
élszedéses, egyszerű szemöldökgyámos gótikus ajtókeret „Renov Salvator 1678" felirattal,
az északi oldalon pedig egy modern oltárkiképzés található. Ezért voltunk kénytelenek
megnyitni a kápolna déli hajó falára merőlegesen az S6 kazettát, a szentélytől számolva az első
pillérpár meghosszabbításában. Ezen a részen azonban teljesen hiányzik az alapozás, így
nem tudtunk függőleges cezúrát megállapítani, ugyanakkor a habarcsozás is egyneműnek
tűnt. Erre a kérdésre így pontosabb választ majd a falkutatások eredményei adhatnak, mivel
az északi oldalon a francia drén ásása közben is hasonló nehézségekbe ütköztünk.
S2szelyény
A 3x2 m méretű Ss szelvényt a 19. századi nyugatirányú hosszabbítás és a középkorinak
vélt nyugati homlokzat által közrezárt déli sarokban nyitottuk, egy újabb leásást alakítva ki
szelvénnyé. A kásás sírgödörnek bizonyult, ugyanis az alján emberi csontmaradványokra
bukkantunk. Egy felső állkapocs megegyezett a Passió- (Szenvedő Krisztus) kápolnában
elhelyezett csontmaradványok között talált koponyával, 6 így arra a következtetésre jutottunk, hogy a középkori kápolna 1678-as meghosszabbítása következtében bolygatták meg
a sírokat és a csontvázak maradványait áthelyezték a Passió-kápolnába. A sírgödrök indokolták, hogy az Ss szelvényünk keleti felében jelentkező Z2 falat ezen a részen a helyi megszokással ellentétben jóval mélyebbre alapozzák. Ezen a részen az alapozás legmélyebb pontja
- 2, 56 m. A sírgödör átnyúlik a Z2 faltól keleti irányba is 5- 10 cm-re, tehát a sírgödör leásását
már az S4 szelvényben is észleltük (3C- D tábla).

•Összegzés
A régészeti kutatások eredményeként a Salvator-kápolna történetében négy nagyobb
periódust különíthetünk el és ezek többé-kevésbé pontosan korszakolhatjuk (az első és a harmadik periódus pontos keltezésére ugyanis csak közvetett adataink
vannak). Tulajdonképpen a kápolna keleti része tekinthető az első periódusnak, amely a
szentélytől számítva az első pillérpárig terjedt. Ezen pillérek a középkori kápolna nyugati
homlokzati falának töredékei, amelyet a későbbi bővítés során visszabontottak és csonkjából belógó pilléreket képeztek ki. A középkori kápolna külső hajó hossza 5,7 m, szélessége
5 m, szentélye 2,6 m hosszú és 3,2 m széles volt, míg az alapozások falvastagsága 0,6-0,7 m.
A kápolnát és környezetét temetkezési helyül is használták, hiszen a kápolna hajójába, illetve
közvetlen előterébe sírokat azonosítottunk, melyek a 17. századi bővítésnél korábbiak
voltak. A középkori kápolna pontosabb keltezésére vonatkozóan régészeti leletanyagot nem
találtunk, azonban a 2002-2003-as restaurálási munkálatok kapcsán elvégzett falkutatás és
középkori falfestmények feltárása során, melyet Kiss Lóránd végzett el, 14. századi, de
legkésőbb a 15. század első felére keltezhető falfestmények kerültek elő. 7 Mivel e falkép nem
építési-bővítési
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a kápolna első vakolatrétegéhez kapcsolódik, ezért valószínűnek tartjuk, hogy a kápolna már
a 14. században létezett, de biztosnak tekinthető, hogy a 14-15. század fordulóján már állt.
A régészeti kutatások, valamint a falkutatások eredményeként megállapíthattuk, hogy a
kisméretű középkori kápolnát az 1678-as javítások során nyugati irányba meghosszabbították. Ekkor a meghosszabbított hajórészben karzatot képeztek ki. Az élszedéses, egyszerű
szemöldökgyámos gótikus ajtókeret „Renov Salvator 1678" felirattal, a dátum tanúsága
szerint a meghosszabbított nyugati homlokzat bejárati ajtójaként funkcionált, és csak a 19.
századi átépítések során kerülhetett mai helyére. Orbán Balázs ugyanis még ezen a helyen
látta. Azonban az egyszerű szemöldökgyámos gótikus ajtókeret nem lehetett a 14-15.
századi kápolna eredeti ajtókerete, hiszen a környéken található hasonló stílusú ajtókeretek
a 15. század második felére keltezhetők. Azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy az ajtókeret a
Csíksomlyói plébánia templom nyugati bejárata lehetett, melynek toronyépítési munkálatai
(a tornyon látható felirat szerint „A.D. 1680. ln honorem S.S. Petri et Pavli Apost", valamint
a Domus História szerint „ 1677-1683 ")ebben az időszakban zajlottak és a fölöslegessé vált
ajtókeretet a Salvator-kápolna bővítésénél használták fel. A jelenleg harmadlagos pozícióban
levő gótikus ajtókeret alapján tehát a középkori kápolna 15. század második felére való
keltezése téves. 8 Itt meg kell említenünk, hogy a kápolna a csíksomlyói „Szent Péter és Pál"
plébánia gondoksága alá tartozott és tartozik jelen pillanatban is, habár a források szerint
bizonyos időszakokban a csíksomlyói ferences rendház gondnoksága alatt is szerepet.9
A 17. századi javítási és bővítési munkálatok során az épület gazdag faberendezést is
kapott. 10 1680-ban a felújított és bővített kápolnát Vitus Pilutius marcianopolisi (Marienburg - mai Malbork, Lengyelország) érsek az úr színeváltozásának tiszteletére szenteli fel. 11
7

KISS 2003, 2-3: „A középkori kápolnarészben a középkori vakolat nagymértékben fennmaradt. Ez a
szentély és a diadalív esetében a teljes vakolatfelületet jelenti. A szentélybelsőben és a diadalív bélletén
az első-középkori vakolatfelület a járószinttől a boltozatig fennmaradt. ( ... )A szentély keleti falán az
első, középkori vakolaton három felszentelési kereszt látható, mely színében méreteiben és formájában
teljesen azonos a diadalív bélletén korábban feltárt felszentelési kereszttel. A délkeleti szentélysarok
melletti kereszt felületébe a bartholomaeus (?) nevet találjuk két ízben is, mínuszkulákkal bekarcolva.
A felszentelési keresztek festett felülete jó megtartású, a színek víz hatására nem oldódnak. Ugyancsak
a szentély keletifalán, egy nagyon vékony sárgás színű meszelt rétegen egy későbbi, a kereszteket részben
fedő festés látható. Ez a fa/festmény igen töredékesen maradt fenn, ami részben készítési technikájának
köszönhető (A falfestmény secco technikával készült, a színek kötőanyaga igen gyenge) („.). A diadalív
déli oldalán egy 94 cm széles, 115 cm magasfa/festmény vált láthatóvá. A fa/festmény eredeti magasságát
nem tudjuk, mivel a déli mellékoltár menzáját neki építették. A fa/festményt hordozó vakolat másjellegű,
mint a szentély vakolata és nem terjed túl a festett felületen. Ez a vakolat sárgásszürke színű, felülete
igen porlékony. A falfestmény freskó technikával készült a színek (a kék szín kivételével) nem oldódnak,
de a festett felület igen sérülékeny. A fa/festmény színei: kék (fekete), piros, rózsaszín, okker,fehér (mész).
A fa/festmény körül gazdagon díszített mustrás keretdísz látható. A készítés egyik jellegzetessége az, hogy
a főbb keretező vonalakat először vörös festékkel és spárgával „ megcsaptatták" majdfestették. A képmezőt sötétkék háttér, előtte egy koronás álló szent alakja tölti ki, - sajnos az alaknak csak a körvonalai
maradtak meg, közepe elpusztult a vakolattal együtt. Látható a szent glóriája és gazdagon díszített
koronája. Testét fehér palást takarja, jobb kezében szerteágazó virágot (liliomot) tart. A liliom alatt
néhány igen töredékes bizonytalan betű látható. Feltételezzük, hogy a festmény Szent Imre királyfit
ábrázolja („.). Összegzésképpen: - A kápolna a XVII. század végéig nyugat fele az elsőfalpillérig terjedt.
A kápolna középkori vakolata nagymértékben fönnmaradt. A középkori vakolaton az elsőfestett réteget
a szentély és a diadalív fölszentelési keresztjei jelentik. A diadalív déli oldalának Szent Imre(?) ábrázolása a XIV., de legkésőbb a XV. század első felében készülhetett. - A szentély keleti falának és a diadalív
bélletének secco festésének korát töredékes volta miatt nehéz meghatározni, de mindenképpen az oltár
odakerülte előtt készülhettek. - 1678-ban (?)elbontják a nyugati hajó/a lat és egy szakasszal meghosszabbítják, illetve egy kő-oszlopos előteret toldanak a kápolna elé. Ekkor készülhettek a nyugati hajó/al
csonkján, íl/etve a hajóban látható fölszentelési keresztek. - Később, a XIX. században a diadalívre
díszítőfestés kerül, ez egy általunk nyitott kutatóablakon jól látható."
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Muckenhaupt Erzsébet szíves szóbeli közlése, Lostainer Leonárd, illetve a zárda inventáriumai alapján,
melyet ez úton is köszönök!
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Tehát a középkori kápolna esetében titulusváltással is kell számolnunk (a korábbi titulusát
okleveles források hiányában sajnos nem ismerjük), ugyanis az Úr színeváltozásának ünnepét III. Callistus pápa csak 1457-ben, a nándorfehérvári győzelem emlékezetére tette egyetemessé az egész Katolikus Egyházban. Bár keleten Urunk színeváltozásának emlékét már
az 5. századtól ünnepelték, 1457-től ünnepe augusztus 6. lett, mely dátum a kora középkorban 1. Szent Sixtus (magyar nevén Sükösd) pápa ünnepe volt. A római katolikus liturgia erre
a napra helyezte a bab- és borszentelést, melyet a pogány vinalia rustica szertartásának
örökébe léptetett. A nándorfehérvári győzelem hőse, Kapisztrán Szent János révén a ferencesek sajátjuknak is tekintették az ünnepet; a magyar szalvatoriánus provincia a Tábor-hegyen megdicsőülő Salvator oltalmába helyezte magát. A Úr színeváltozásának napját 1493ban az esztergomi tartományi zsinat parancsolt ünnep rangjára emelte. Az ünnep tisztelete
viszonylag későn, csak a 17. század második felében kezd elterjedni és a 18. században válik
általánosabbá, valószínűleg jezsuita hatásra. Ekkor kezdenek templomokat és kápolnákat
szentelni az Úr színeváltozásának tiszteletére:

Székelyföldön
• Csíkvacsárcsi-i kápolna - 1711,
• Menaság Újfalu-si kápolna - 18. század,
• Szárhegy-i kápolna (a Sármányhegyen) - 173 7 (?),
• Alsócsernáton-i plébániatemplom - 1844 (Zámbler János építtette),
• Görgényszentimre-i kápolna - 1730 (a Rákóczi-hegyen építették, a vár köveiből),
• Iszló - az 1912-ben épült templom helyén 18. századi fából épített kápolna állott,
• Nyikómalomfalv-i templom - 1809;
Kárpát-medence területén
• esztergomi egyházmegyében: Kural, Tornác, Tópatak, Urakvölgye;
• szepesi egyházmegyében: Liszkófalva (l 560),]ablonka (1787), Szepesófalu;
• kassai egyházmegyében: Lukács/alva (1765), Legenye (1777), Magyarkrucsó (1814),
Szedlice (1859), Héthárs (1837, kpna);
• veszprémi egyházmegyében: Gölle (1715), Balatonhenye, Gálosfa;
• szombathelyi egyházmegyében: Vép;
• székesfehérvári egyházmegyében: Pusztazámor (1758), Pettend (kápolna);
• pécsi egyházmegyében: Pécs (pálos templom, előző titulusa Szentháromság);
• váci egyházmegyében: Irsa (1765), Penc, Pilis (1921);
• kalocsai egyházmegyében: Csávoly (1783). 12
A fentiekből kiderül tehát, hogy a Salvator-kápolna titulusa Hunyadi János nevéhez
kapcsolható és ellentétben a közhiedelemmel, valamint néhány szerző véleményével, l3 az
ő személyét nem építtetőként kell figyelembe vennünk.
Az Orbán Balázs által említett „négyeg kőlábakhoz illesztett deszkaoldalú alkotmány" 14
utólagos meghosszabbítás, mely a 18. illetve a 19. század folyamán történhetett, és nem
tartjuk valószínűnek, hogy egykorú legyen az 1678-as nyugati kiképzéssel. Ezen „deszka
alkotmányt" az 1877 - 78-as restaurálási munkálatok során elbontották és kőfallal váltották
ki, ezt a formáját őrzi jelenleg is.
A temetkezések alapján megállapíthatjuk, hogy 1678-ban már állt a Passió- (Szenvedő
Krisztus) kápolna is (közelebbi kézzelfogható keltező elem hiányában csak erre a megállapításra szorítkozhatunk), ugyanis a Salvator-kápolna 1678-1680-as bővítése során bolygatott sírokat kegyeletből áthelyezték a Passió-(Szenvedő Krisztus) kápolnába. A Passió-kápol12
13
14
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MKL, színeváltozás szócikk: http://lexikon.katolikus.hu/S/színeváltozás.html
P. BOROS 1995, 138.; LÉSTYÁN 1996, 192.; ORBÁN 1869, 13.
ORBÁN 1869, 13.

A CSÍKSOMLYÓI SALVATOR-ÉS PASSIÓ-KÁPOLNÁK RÉGÉSZETI KUTATÁSA
na a Salvator-kápolnától keletre, annak szentélye mögött épült, Jézus szenvedésének tiszteletére. A kápolna egyetlen négyzet alakú hajóból és a hozzá kapcsolódó dongaboltozatos
szentélyből áll. Amint a régészeti kutatásokból kiderült, eredetileg nyugati irányba nyitott
kápolna volt, jelenleg ajtóval van ellátva.
A Kissomlyó-hegye az előkerült bronzkori kerámiatöredékek tanúsága szerint már lakott
volt a kora bronzkor folyamán is. Lakói a Zsögöd-kultúra hordozói voltak, melynek lakosainak emlékanyagát sok vonás köti a Glina 111.-Schneckenberg-kultúrához, ugyanakkor edényművességük néhány megfelelőjét az Északi-középhegység kora bronzkor végi népességénél
találjuk meg (Hatvan-kultúra). 15 A csíki-medencében hasonló leletek kerültek elő: Csíkszentlélek - „Kő-hegy", 16 Csíkzsögöd-„Cseretető", Csíkszereda-„Czáka-domb': „Puskaporos" Szeredai Fürdő" 17 Csíkcsomortán- Várdomb" 18 Csíkszentimre- Kisheo11" l9
' "
'
„
'
"
o..T '
Lázárfalva-„Nyírpatak", 2 °Csíkmadéfalva-„1764-es emlékmű környéke" lelőhelyekről. 21
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CERCETAREA ARHEOLOGICÁ A CAPELELOR "SALVATOR" ~I "PASSIÓ" DIN
~UMULEU-CIUC

Rezumat
in toamna anului 2003, cu ocazia lucrarilor de restaurare ~i conservare ale capelelor
„Salvator" ~i „Passió" de pe Dealul ~umuleul Mic, am efectuat cercetari arheologice atát in
interiorul, dit ~i in imediata lor apropiere. Cercetarile arheologice ne-au permis sa observam
ca, una din ele, Capela „Passió," a fost initial o capela deschisa (rara u~a). Totodata, am reu~it
sa delimitam patru faze de construire sau extindere ale Capelei „Salvator". La datarea
diferitelor perioade de construire, in lipsa artefactelor arheologice, ne-au ajutat atát
rezultatele cercetarilor de parament, dit ~i izvoarele istorice. Astfel, latura estica a capelei
cu absida a fost construita cel tárziu la sfár~itul secolului al 14-lea sau la inceputul secolului
urmator, iar apoi, in 1678-1680, a fost prelungita spre vest. in secolul al 18-lea sau la
inceputul secolului al 19-lea, in partea vestica i s-a adaugat o construqie din lemn, care,
ulterior, in urma lucrarilor din 1877-1878, a fost recladita in piatra.
Pentru datarea Capelei „Passió", in lipsa izvoarelor istorice, avem doar informatii
indirecte, pe baza carora putem spune ca, exista deja la sfár~itul secolului al 17-lea. Astfel,
osemintele osuarului descoperit in nava capelei au fost deranjate in timpul lucrarilor de
extindere ale Capelei „Salvator" din 1678-1680 ~i au fost transpuse in Capela „Passió."
Cu ocazia lucrarilor de cercetare au mai fost descoperite fragmente de ceramica din
epoca bronzului (culturaJigodin), dar rara nici un context arheologic.

THE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF THE SALVATOR AND PASSIÓ CHAPELS
AT ~UMULEU-CIUC

Abstract
During the restoration and conservation works at the Salvator and Passio Chapels at
Mic hill, at the autumn of the year 2003 we have performed archaeological
researches in the inside of the chapels as well asin their immediate surroundings. As a result
of these researches we noticed that the Passió Chapel was initially an open one (without a
door). ln the case of the Salvator Chapel we managed to identify four buildinglexpansion
phases, the dating of which was facilitated by the results of murai researches as well as
historical resources, in lack of archaeological artefacts. Thus, the eastern side of the chapel
with an apse was built the latest at the end of the l 4ch or the beginning of the 15th century
and was elongated to the west in 1678-1680, while in the l 8ch or at the beginning of the
19th century a wooden construction was added to this extension, that was changed into
stone during the works in 1877-78.
While dating the Passió Chapel, in lack of historical resources, we only possess some
indirect information (the archaeological excavation in the nave of the chapel discovered a
small ossuary with human bones moved from the Salvator Chapel during the extension
works in 1678-1680), based on which we can state that the chapel already existed at the
end of the l 7ch century.
During our researches we also discovered pottery fragments belonging to the Bronze
Age Oigodin culture), but unfortunately with no archaeological context.
~umuleu
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l. tábla. A. A Salvator- és Passió- (Szenvedő Krisztus) kápolnák alaprajza a régészeti szelvényekkel.
B. A Salvator-kápolna alaprajza és az előkerült régészeti objektumok
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2. tábla. A. A Passió- (Szenvedő Krisztus) kápolna alaprajza.
B. A Salvator-kápolnában feltárt M 1 sír: 1. Koporsóval, 2. Kibontva
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3. tábla. A. S1 szelvény, keleti metszetfal. B. S2 szelvény, keleti metszetfal.
C. SS szelvény, alaprajz. D. SS szelvény, keleti metszetfal

43

DARVAS LÓRÁNT

A

B

e

D

0

Sm

4. tábla. A Salvator-kápolna építési periódusai: A. 14-15. századi periódus, B. 1678-as bővítés,
C. 18-19. századi bővítés, D. 1877-78-as átépítés
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5. tábla. A. Az Ml sír mellékleteként előkerült II. Ferdinánd 1620-as pénzverete.
B. Nyílászáró sarka és zsindelyszegek.
C. Bronzkori (Schneckenberg) kerámia
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6. tábla. 1-10 Bronzkori (Schneckenberg) kerámia
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7. tábla. Salvator-kápolna, S1 szelvény: 1. Északi nézet. 2. A kápolna alapozása
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8. tábla. A Salvator-kápolna, S2 szelvény: 1. Déli nézet. 2. Keleti nézet
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2
~-------------------------------------~

9. tábla. 1. Passió- (Szenvedő Krisztus) kápolna, „osszárium".
2. Salvator-kápolna Ml sír
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A CSÍKSOMLYÓI SALVATOR-KÁPOLNA:
AZ. OSSZÁRIUM CSONTANYAGÁNAK EMBERTANI ELEMZÉSE

Gál Szilárd Sándor
• Anyag és módszer
Az ásatás során az osszáriumból közepes megtartású csontok kerültek napvilágra. A
csontok felületén jól észrevehető a betöltődésből származó föld közepesen savas, enyhén
meszes állaga.
Az elemzés morfo-taxonómiai módszerekkel valósúlt meg és a következő lépéseket
tartalmazza: kormeghatározás, 1 nem meghatározás, 2 fogazat elemzése,3 antropometriai és
osteometriai elemzés, 4 patológiás elváltozások felkutatása 5 és nem utolsó sorban testmagasság számítás.6

•Elemzés
Az osszáriumból két felnőtt egyén hiányos csontvázát sikerült elkülöníteni:
1. Maturus korú férfi ( 1. sír). A koponya jellemzői: erőteljes nyakszirti dudor, fejlett széles
csecsnyúlvány, kifejezett homlokeresz; a postcranialis váz jellemzői: humerus (hossza 250
mm), femur (hossza 440 mm, fej átmérő 48 mm), tibia (hossza 390 mm). Testmagasság:
170,3 cm (közép-magas termet).
2. Maturus-senilis korú nő (2. sír). Gracilis felépítésű váz. A postcranialis váz jellemzői:
femur (hossza 410 mm). Testmagasság: 156,97 cm (közepes termet).
A nemek vizsgálatánál ki kell emelni, hogy a csontok általánosságban férfias jegyeket
hordoznak (hangsúlyos izomtapadási pontok figyelhetők meg - a linea aspera fejlettsége a
combcsont dorsalis felszínén), ez kapcsolatba hozható az intenzív fizikai munkával, gyakori
gyaloglással és az általános, korra jellemző higiéniás feltételekkel.

Patológiás elváltozások
A vizsgálat során a maturus férfi koponyáján traumás elváltozásokat (a jobb falcsonton
és halántékcsonton több vágásra utaló nyom látható) és osteomyelithis nyomai figyelhetők
meg a jobb halántékon. A nyakszirtcsont és a falcsont találkozásánál post mortem koponya
repedés/törés észlelhető. A jobb halántékcsonton és falcsonton megfigyelhető vágások
hasonlóan post mortem keletkeztek (a beavatkozás nyomán, a csont felszínén nem keletke-

2
3
4
5
6

STLOUKAL, HANÁKOVÁ 1978; I~CAN ET AL. 1984, 1985; NEMESKÉRI ET AL. 1960 és MEINDL, LOVEJOY
1985 nyomán.
ÉRY ET AL. 1963; SJ0VOLD 1990; RÖSING 1988; BERNERT 2005 nyomán.
MILES 1963 mérései szerint.
ALEKSEEV, DEBETZ 1964 mérései alapján, MARTIN, SALLER 1957 klasszifikációja szerint - az arckoponya
hiányossága miatt az elemzés nem teljes.
JÓZSA, PAP 1994; LIPTÁK, MARCSIK 1976 módszerei alapján.
SJ0VOLD 1990; RÖSING 1988; BERNERT 2005 nyomán.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 51-54.
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zett hegesedés, amely egy élő egyén esetében természetes reakció lett volna, ugyanakkor a
sérülés nem volt letális sem, vagyis nem okozott halált).
A fogazat rossz megtartású, erősen kopott és caries nyomai is megfigyelhetők.
Egy másik fontos kérdésre viszont sikerült választ találni: van-e kapcsolat a sírgödörből
előkerült felső állcsont (maxilla) és a csontvázak között? A maxilla bal oldali töredéke
kapcsolható a maturus-senilis nő alsó állkapcsához (mandibula). A maxilla jellegén jól
megfigyelhető az eltérő talajkompozíció. Valószínűsíthető tehát, hogy a kápolna belső
munkálatai során dobálták ki a csontokat és hantolták el az osszáriumba.

A fogazat állapota
D

s

M3 M2 Ml PM2 PMl C 12 11 11 12 C PMl PM2 Ml M2, M3
D

s

M3 , M2, Ml PM2, PMl C 12 11 11 12 C PMl PM2, Ml M2, M3
Az M2 (3) és az M3 ( 4) nagyőrlő fogak maradtak az állka-

pocsban, az Ml (3) nagyőrlő az elhunyt élete során hullott ki,
utólag a fogágy felszívódott. Ugyanez a helyzet az Ml ( 4) és
M2 ( 4) nagyőrlőkkel is, a többi fog post mortem hullott ki a
fogágyból (az állcsontból s az állkapocsból egyaránt), a feltá~ rás során pedig nem került elő, vagy elkallódott a másodlagos
elhantolás idején. Fogképlet: 2123.

• Konklúzió
Az elemzés során, a sok hiányosság ellenére, több fontos információt sikerült összegyűj
teni: egy férfi és egy nő csontjait dobálták ki a sírból és kerültek az osszáriumba. A csontok
állapota és a koponya jellege az Udvarhelyszékre 7 Marosszékre,8 valamint a Csíki medencére
is jellemző közepes testmagasságot (168 cm), robusztus testalkatot mutat. A kor higiéniás
keretei között pedig nyilvánvaló jelenség az erős fogkopás (kezdetleges örlőkövek alkalmazása a gabonaőrlésben) , az erős fizikai munkára utaló izomfejlettség és a mindennapi
munkához köthető fertőzések gyakorisága.

7

,Jézus szíve" kápolna, Székelyudvarhely. Az embertani elemzést jelen tanulmány szerzője végezte, együttSófalvi András régésszel, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum részéről. Az elemzés publikációban még nem jelent meg.
SOÓS, GÁL 2010, 187-205.
működve

8
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ANALIZA ANTROPOLOGICÁ A MATERIALULUI OSOS DESCOPERIT LA
CAPELA „SALVATOR" DIN ~UMULEU-CIUC

Rezumat
in cursul sapaturilor arheologice efectuate la Capela „Salvator" din ~umuleu-Ciuc au fost
descoperite oase umane ín doua puncte diferite. Analiza morfo-taxonomica a stabilit ca,
dintre cele doua schelete din ossariumul capelei, cel feminin se leaga de oasele descoperite
disparat (mandibula superioara). Rezultatul analizei antropologice a permis studierea
conditiilor igienice ale epocii, a ínaltimii locuitorilor zonei, a bolilor mai importante (artrite,
periostita, caries, etc.) ~i a tipului de craniu (mesochran de lungime medie).

THE SALVATOR CHAPEL AT ~UMULEU-CIUC {CSÍKSOMLYÓ):
THE ANTHROPOLOGICAL RESEARCH OF THE BONES FROM THE
OSSUARY

Abstract
On the occasion of the excavation at the Salvator Chapel, the ossuary revealed human
bones. Along these, some other human bones were discovered during the chapel's further
research. The purpose of the present analysis was to see whether there was a connection
between these two spots and their discoveries. After the morfo-taxonomic analysis the
female skeleton from the two individuals identified in the ossuary proved to be in
connection with the stray find (maxillary bone). The anthropologic analysis of the skeletons
revealed the hygienic states of the era, the local community's average height, some relevant
types of diseases (arthritis, periostitis, caries, etc.) and a typical form of the skull (mediumlong mesocrane).
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DESCOPERIRI APARTINÁND
EPOCII BRONZULUI LA LÁZAREA
'
0UD. HARGHITA)*

Florin Gogaltan, Lóránt Darvas, Andrea Demjén
ln memoriam dr. Székely Zoltán (1912-2000)

De numele lui dr. Székely Zoltán, fostul director al Muzeului National Secuiesc din Sfantu
Gheorghe, se leaga inceputurile arheologiei modeme in estul Transilvaniei. Daca pentru
unii a fost o persoana controversata, pentru noi, arheologii, románi ~i maghiari deopotriva,
activitatea sa de peste 50 de ani a insemnat o fereastra deschisa spre cunoa~terea trecutului
Tinutului Secuiesc. il comemoram acum, la mai bine de 1O ani de la trecerea sa in nefiinta,
ca semn de pretuire ~i stima. Printre multe alte drumuri deschise in investigarea arheologica
a zonei, Székely Zoltán a fost primul cercetator care a racut sapaturi in depresiunea
Giurgeului. 1
*

Recent au fost publicate doua lucrari importante referitoare la realitatile epocii
bronzului din depresiunile intramontane ale estului Transilvaniei: lucrarea de doctorat a
Roxanei Munteanu de la Muzeul de Istorie ~i Arheologie din Piatra Neamt'frivind inceputul
bronzului mijlociu in depresiunile marginale ale Carpatilor Orientali, ~i un articol de
sinteza, propus de Laura Dietrich, cu privire la elitek bronzului timpuriu ~i mijlociu din
sud-estul Bazinului Carpatic. 3 Cete doua lucrari nu consemneaza nicio descoperire din zona
Mure~ului de Sus.
intr-adevar, preistoria Depresiunii Giurgeului este practic necunoscuta. Descoperirea in
1932, la Toplita, lánga izvorul cu apa calda din statiunea balneara „Bradul", a unei unelte
litice pe care János Tulogdy o atribuia musterianului, 4 nu a fost confirmata de noile cercetari
de suprafata, efectuate de Alexandru Paunescu in 1988, 5 ~i nici de repetatele periegheze
efectuate de noi in ultimii ani (2008-2011). Probabil, amenajarile modeme au dus la
distrugerea acestui obiectiv arheologic. 6 in schimb, recent, a fost identificata, tot la Toplita,
*Pentru discufii pe marginea acestor materiale le suntem recunoscatori colegilor dr. Anca Popescu, dr.
Ruxandra Munteanu ~i dr. Neculai Bolohan. Cercetarea a fost finantata prin proiectul $tiinfele socio-

umaniste ín contextul evolufiei globalizate - dezvoltarea ~i implementarea programului de studii #
cercetare postdoctorala, cod contract: POSDRU/89/S/1.5/61104, proiect cofinantat din Fondul Social
European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (dr. Florin
Gogaltan).
1
2
3
4
5
6

Este vorba de sapaturile intreprinse in 1960 la Gheorgheni „Cetatea Both" (SZÉKELY 1970a, 303-304).
MUNTEANU 2010, fig. 1-4.
DIETRICH 2010, 191-206.
TULOGDY 1942, 196-197, fig. 2;JUNGBERT 1987, 395.
PÁUNESCU 2001, 405.
Cod RAN 83641.02.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 55-70.
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in punctul „Mogtane~ti", o tabara de prelucrarea a opalului galben, ale carei ocurente se afla
in zona imediat invecinata, ce poate fi atribuita etapei finale a paleoliticului superior. 7
Cunoa~tem alte descoperiri paleolitice, tot prin stradaniile regretatului cercetator
bucure~tean Alexandru Paunescu, care considera ca la Hodo~a, punctul „La cetate", ar exista
o locuire gravetiana tárzie. 8 Cercetarile de suprafata efectuate „La cetate," in localitatea
Subcetate, au dus la descoperirea unei surse de opal galben ~i a cátorva a~chii.9 Atribuirea
celor 11 pietre mari cu diverse semne incizate de la Ditrau 10 uneia dintre perioadele
preistorice 11 este greu de dovedit.
Epoca cuprului este cunoscuta prin depozitul (?) de topoare de arama gasit la inceputul
secolului al 20-lea in „gradinile Lázár" din Gheorgheni 12 din care, astazi, se mai pastreaza o
singura piesa in coleqiile muzeului din Cluj. 13 in Neo-Eneoliticul din Transilvania, Zoia
Maxim ne ofera urmatoarea informatie: „Toplita, HR. in sat a fost descoperit un topor de
cupru". 14 El se afla in colectiile muzeului din Cluj ~i este citat ca sursa bibliografica in
repertoriul Ardealului, publicat de Márton Roska. intr-adevar, Roska mentioneza un topor
din cupru, care ar proveni din localitatea „Csíktapolca". 15 Aceasta nu are nimic in comun
cu actualul ora~ ToPclifa, „Csíktapolca" fiind o localitate, care, in anul 1943, a fost inglobata
in Miercurea-Ciuc. 6 Am racut prezenta rectificare deoarece, in Repertoriul Arheologic
Na/ional (RAN), respectivul topor din cupru apare ca fiind descoperit la Toplita, jud.
Harghita. 17 Unei perioade neprecizate, dupa Roska culturii Cotofeni, 18 i-ar apartine un
fragment de topor de piatra, descoperit pe teritoriul comunei Lazarea. l 9 Tot in zona acestei
localitati, mai exact in punctul „Nyír kert", 20 au fost gasite ~i cáteva fragmente ceramice
preistorice ati pice. 21
Ele nu pot fi insa incadrate cu siguranta din punct de vedere cultural ~i cronologic. in
orizontul tárziu al epocii bronzului se plaseaza un celt de bronz ornamentat, gasit laJoseni. 22
7

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
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Cercetari de suprafata: Vasile Stan, Andrea Demjén, Florin Gogaltan (2007-2010). Sapaturile arheologice
au debutat in vara anului 2011, ele fiind coordonate de conf. dr. Mircea Anghelinu de la Universitatea
„Valahia" din Targovi~te. Alaturi de speciali~ti ~i studenti de la aceasta universitate (dr. Loredana Nifa,
Cristian Tutu, Bianca Amuza), pe ~antierul de la Toplifa au participat Andrea Demjén (Muzeul Ora~enesc
„Tarisznyás Márton", Gheorgheni), dr. Florin Gogatan (Institutul de Arheologie ~i lstoria Artei, Cluj) ~i
studenti de la Universitatea „Babe~-Bolyai" din Cluj (Elena Cristina Cordo~, Éva Réka, Marian Adrian Lie).
PÁUNESCU 2001, 395-396, fig. 179. Este vorba, de fapt, de localitatea Subcetate.
REP HARGHITA 217. Cod RAN 85886.01. Cercetari de suprafafa: Florin Gogaltan, Marian Adrian Lie
(2010).
KOVÁCS 1914, 229-276.
BAKÓ 1968, 649-653; REP HARGHITA, 124. Piesele nu au fost discutate ca atare in recenta sinteza a lui
Marco Merlini privind o presupusa "scrierea danubiana" preistorica (MERLINI 2009).
ROSKA 1942a, 101,nr.13,kép.126;ROSKA 1942b,36,nr.65,kép.32;BERCIU 1942a,40,49,nr.4;BERCIU
1942b, 40-41, nr. 243; POPESCU 1944, 29, nota, 4, Abb. 5/1; DRIEHAUS 1955, 7, lista6; BAKÓ 1968, 653;
VULPE 1975, 28, nr. 53, Taf. 6/53; LUCA 1999, 33, 57; REP HARGHITA, 128, nr. XVIIla, pl. 6/1; MAXIM
1999, 161, nr. 454; MARE~ 2002, 100, 232-233, pl. 19/7.
Nr. Inv. 11 3993. Ea are lungimea de 18,5 cm, o greutate de 870 g, iar tai~ul este deformat in urma utilizarii.
Dupa Dumitru Berciu (BERCIU 1942a) piesa apartine tipului sau C, varianta C2, seria Decea Mure~ului.
Dorin Popescu considera ca, ar fi vorba de tipul 3 (POPESCU 1944), iar Jürgen Driehaus il atribuie tipului
Jászladány (DRIEHAUS 1955). Atat Alexandru Vulpe (VULPE 1975), dt ~i Ion Mare~ (MARE~ 2002),
considera ca apartine tipului Agnita. Analiza spectra!a mai veche, efectuata la Muzeul din Stuttgart, a aratat
ca a fost realizat din cupru, rara urme de alte elemente QUNGHANS ET AL. 1968, 252-253).
MAXIM 1999, 189, nr. 1039. Din gre~ea!a, nu este mentionata la bibliografie ~i trimiterea obligatorie
VULPE 1979.
ROSKA 1942a, 61, nr. 69, kép. 64.
Informatie amabila Antal Kosza.
Cod RAN 83641.01. Aceea~i gre~ea!a o intalnim ~i la VULPE 1970, 27, Taf. 3/33, „Toplifa,Jud. Harghita".
ROSKA 1941, 79.
REP HARGHITA, 129.
Punctul se afla in extravilanul Uízarei, pe partea stanga a drumului spre Ghidut, la nord-vest de localitate,
vis-a-vis cu movila Tatarilor, pe malul stang al paraului Uízarea. Cod RAN 84601.08.
Periegheze Andrea Demjén, Antal Kosza, Florin Gogaltan (2008-2009).
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O a§ezare apartinand acelea§i perioade a fost identificata recent la Toplifa. 2 3 Ea dovede§te
legaturi intre comunitatile Wietenberg din centrul Transilvaniei cu cele Noua, venite de
peste Carpafi. Informatia potrivit careia la Toplifa ar fi fost descoperit un depozit de
bronzuri compus din 6 seceri, 5 fragmente de lame de fierastrau, 2 fragmente ale unei lame
de pumnal §i un „stilet" lung de 0, 155 m, prezentand pe maner butoni §i proeminente, este
falsa. 24 De fapt este vorba despre un alt depozit, care a fost gasit la Toplifa, com. Letca, jud.
Salaj. 25
in monografia localitatii Borsec din 1873 Cseh Károly mentioneaza mai multe
descoperiri arheologice fücute la Toplifa: seceri din eopca bronzului, monezi romane, arme,
morminte „pagane vechi" §i sarcofage romane. 2 6
in aceste condifii, incepand cu anul 2008, ne-am propus initierea unui program intens
de cercetari de suprafafa, sapaturi arheologice preventive §i sistematice, dar §i publicarea
unor descoperiri inca inedite. Introducerea in circuitul §tiintific a unor materiale
apartinand epocii bronzului, descoperite cu ocazia cercetarilor arheologice preventive,
efectuate la biserica romano-catolica de la Lazarea se inscrie astfel in proiectul nostru de
reconstituire a trecutului Depresiunii Giurgeului.

*
Debutul in anul 2007 a lucrarilor de restaurare la biserica romano-catolica de la Lazarea
a impus §i efectuarea unor sapaturi arheologice preventive. Ele au fost conduse de Lóránt
Darvas de la Muzeul Secuiesc al Ciucului. Biserica este amplasata in partea de sud-est a
dealului Szármán~, ce se desprinde spre vest din muntii Giurgeului, pe malul drept al
paraului Csinód. 2 Pozitia sa ofera o buna vizibilitate asupra zonei §i o protectie naturafü
impotriva curentilor de aer, a posibilelor inundatii sau a cetii groase din anotimpurile mai
reci (fig. 1).

Figura 1. Lazarea. Biserica romano-catolica. Amplasarea sitului de epoca bronzului

22
23
24
25
26
27

ROSKA 1942a, 100, nr. 8; REP HARGHITA, 129.
Cercetari de suprafafa: Vasile Stan, Andrea Demjén, Florin Gogaltan (2007-2010). Sapaturi arheologice
in vara anului 2011.
REP HARGHITA, 241.
PETRESCU-DIMBOVITA 1977, 70; LUCA, GUDEA 2010, 112, nr. 257.
CSEH 1873, 65.
Cod RAN 84601.02.
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Reluarea in anul 1999 a sapaturilor arheologice la Castelul Lázár28 ne-a motivat §i pentru
efectuarea unor cercetari de suprafata in zona. Prin pozitia sa actualul cimitir al localitatii
ar fi oferit condifii favorabile de locuire. Repetatele periegheze nu au dus insa la
identificarea vreunui material arheologic. De aceea am fost surprin§i in momentul in care
investigarea interiorului bisericii romano-catolice a dus la descoperirea unor fragmente
ceramice preistorice. Reluind cercetarile de suprafata (2009-2010), am constatat ca,
locuirea anterioara a fost distrusa in totalitate prin construirea bisericii, iar marginea micii
terase, pe care se afla aceasta amplasata, a suferit puternice eroziuni stinca aparind la
suprafata solului. Practic, cercetarea arheologica a acestui obiectiv preistoric este
compromisa.
Singurele informatii pe care le definem despre a§ezare sunt cele citeva fragmente
ceramice aparute in pozitie secundara in mormintele medievale tirzii §i premoderne
dezvelite in interiorul bisericii. in profilul gropilor nu s-a observat nici un nivel de cultura.
Se pare ca acesta a fost indepartat odata cu construirea bisericii. Pentru incadrarea culturafü
§i cronologica a obiectivului ne stau la indemina nu mai mult de 50 de mici fragmente
ceramice, in majoritatea cazurilor atipice. Pentru publicare au fost selectate acele piese care
au fost decorate sau au permis identificarea unor forme ceramice. Facem precizarea ca nu
avem nicio siguranta ca acest lot de materiale este unitar. Poate sa apartina unei singure
a§ezari sau pot exista doua secvente cronologice. Dar despre acestea vom reveni mai jos.
Majoritatea fragmentelor ceramice apartin categoriei grosiere. Ele sunt de culoare gri,
gri-negricios, mai rar brun §i caramiziu. Multe prezinta urme de ardere secundara. La
exterior §i interior sunt aspre la pipait, datorita degresantului, constind din nisip cu bobul
mare §i cioburi pisate grosier. Arderea este insa de buna calitate, cu preponderenta
reductanta. Aceasta categorie este decorata in principal prin incizii, nu foarte adinci,
realizate, probabil, cu o maturice (pl. 1/3, 111/1, 3-10). Scopul acestor incizii era mai degraba
practic decit ornamental. Vasele puteau fi astfel manipulate mai sigur, iar inciziile ofereau
anumite avantaje termice. in categoria ornamentelor ar putea intra acele crestaturi dispuse
pe buza sau sub buza vasului (pl. 1/1-3, 4, 7), ori pe pintecul vasului (pl. 1/6, 11/4).
Proeminentele dispuse pe corpul recipientelor aveau un scop funqional (pl. 11/5-6). Dintre
forme banuim existenfa unor oale cu gitul scurt §i pintecul mai mult sau mai pufin bombat,
de felul celor incadrate de Nikolaus Boroffka in tipul sau TAlb (pl. 1/7, 11/1), TA2b sau TA2a
(pl. 1/1-4, 6, 11/1), TA3a (pl. 1/5), TA4a-f (1/8). 29 O alta categorie sunt strachinile de tipul
TDlb (pl. 11/2-3).30
Citeva fragmente ceramice sunt mai ingrijit confeqionate §i pot fi atribuite astfel
categoriei semifine. Exteriorul §i interiorul lor nu este a§a de aspru la pipait, datorita
utilizarii unui degresant mai fin, constind din nisip. Vasele au avut aceea§i culoare, ca §i in
cazul categoriei grosiere: gri, gri-negricios, mai rar brun §i caramiziu. Arderea este de
asemenea reductanta, mai rar oxidanta (pl. 11/7-8, 11). in privinta ornamentelor remarcam
canelura in forma de spirafü, dar, datorita starii fragmentare nu putem preciza exact tipul
acesteia.
Aceea§i piesa ceramica este decorata §i cu mici incizii oblice, marginite de o banda
realizata tot prin incizie (pl. 11/8), de tipul VD 12 la Boroffka.3 1 Sunt de asemenea intilnite
impresiunile sub forma de puncte pe pintecul unei strachini (pl. 11/7).3 2 Ca forme
remarcam castroane (pl. 1/9-10), 33 diverse tipuri de strachini (pl. 11/7-8, 10), dintre care
una este cu buza lobata (pl. 11/9).3 4 Chiar daca starea actuafü a fragmentului de pe pl. 1/11
28
29
30
31
32
33
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GOGÁLTAN ET AL. 2003, 301-329.
BOROFFKA 1994, Typentaf. 1.
BOROFFKA 1994, Typentaf. 3.
BOROFFKA 1994, Typentaf. 12.
BOROFFKA 1994, Typentaf. 12, VD 14.
BOROFFKA 1994, Typentaf. 3, TD3b.
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nu ne permite sa afirmam cu tarie acest lucru, dupa forma buzei el poate sa apartina tot unei
strachini cu buza lobata, a~a cum ne-o sugereaza de altfel o analogie de la Pauleni-Ciuc. 35
*

Pentru o corecta incadrare culturala ~i cronologica a materialelor preistorice descoperite
la Lazarea, „Biserica romano-catolica," avem pufine indicii. Fragmentul ceramic care ne
retine in primul dind atentia este cel apartinand unei strachini decorate cu o canelura in
forma de spirata ~i incizii oblice in banda (pl. 11/8). Aceasta combinatie de ornamente se
regase~te doar in arealul culturii Wietenberg.3 6 De asemenea, fragmentul de la o strachina
cu buza lobata (pl. 11/9) ne sugereaza, a~a cum am vazut mai sus, aceea~i incadrare
culturata.3 7 Astfel de recipiente lipsesc din repertoriul formelor culturilor invecinate
Monteoru, Costi~a, Komarov.3 8
in vederea stabilirii analogiilor, de preferat ar fi compararea cu materiale ceramice aflate
in obiective din imediata apropiere a sitului analizat. Din nefericire, nu cunoa~tem astfel de
situri in depresiunea Giurgeului. 39 Cea mai apropiata a~ezare investigata arheologic este
cea de la Pauleni-Ciuc „Várdomb," jud. Harghita, aflata la circa 45 de km sud-est, dar intr-o
alta unitate geografica (Depresiunea Ciucului). 4 Cercetarile de aici au dus la identificare
de catre cel pe care il omagiem cu aceasta ocazie, Székely Zoltán, a unui nou grup cultural,
denumit „Ciomortan". 41 De atunci lucrurile cu privire la aceasta realitate culturata a
bronzului mijlociu au fost mult nuantate. 42 Ceea ce ne intereseaza cu aceasta ocazie este in
primul rand a~ezarea care a urmat locuirii Costi~a de la Pauleni. in a~ezarea Wietenberg
gasim cele mai apropiate analogii pentru descoperirile noastre de la Uzarea. Este vorba atat
despre canelura in forma de spirata, 43 cat mai ales de strachinile cu buza lobata. 44 De
asemenea, aici intálnim ~i impresiunile circulare pe pántecul unor strachini 45 sau
„ornamentele" realizate cu maturicea. 46
Citarea altor analogii este lipsita de sens, de vreme ce metodologic trebuie sa ne
concentram pe cei mai apropiati vecini cunoscuti arheologic. 47 in aceste conditii, este
posibil sa plasam locuirea de la Uzarea „Biserica romana-catolica" pe un palier cronologic

°

34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47

BOROFFKA 1994, Typentaf. 3, TE.
CAVRUC, ROTEA 2000, pl. VIl/l. Acela~i lucru la ROTEA 2000, Taf. III/l.
BOROFFKA 1994, Typentaf. 22, 6-16. MUNTEANU 2010, 153, fig. 80/28-34. Vezi lipsa acestora in
culturile invecinate Monteoru, Costi~a ~i Komarov la MUNTEANU 2010, fig. 33, 50, 74.
MUNTEANU 2010, 150.
MUNTEANU 2010, fig. 32, 49, 73.
Cercetarile de su prafata mai vechi ~i mai noi au dus la identificarea unei a~ezari Wietenberg la Racu "Dealul
Bogát," com. Siculeni, jud. Harghita (BOROFFKA 1994, 68, nr. 344 „Racul"; REP HARGHITA, 214;
MUNTEANU 2010, 65. Cod. RAN 85662.01). Materialele descoperite, aflate in coleqiile Muzeului din
Miercurea-Ciuc, sunt in marea majoritate ind inedite.
De fapt, este vorba despre un sit aflat la 1,5 km nord-est de satu! ~oimeni, com. Piuleni. Avand in vedere
ci, in literatura de specialitate, este folosita localizarea Pauleni-Ciuc, o vom folosi ~i noi ca atare. Vezi
CAVRUC 2000, 93-102; CAVRUC, DUMITROAIA 2000, 131-154; CAVRUC, ROTEA 2000, 155-171;
ROTEA 2000, 21-41; CAVRUC 200lc, 57-65; CAVRUC, BUZEA 2002, 41-88; CAVRUC 2003, 129-141;
etc.
SZÉKELY 1970b, 71-87; SZÉKELY 1971, 391-392.
CAVRUC, DUMITROAIA 2000, 131-154; CAVRUC 2002, 89-98; CAVRUC 2005, 81-123.
CAVRUC, BUZEA 2002, pl. XIV/4.
CAVRUC, ROTEA 2000, pl. VIl/l, 3, acelea~i piese la ROTEA 2000, Taf. IIl/l, 3; CAVRUC, BUZEA 2002, pl.
X/7, XIV/5.
CAVRUC, ROTEA 2000, pl. X/9, aceea~i piesa la ROTEA 2000, Taf. IIl/3; CAVRUC, ROTEA 2000, pl. X/4;
ROTEA 2000, Taf. VIII/2, 4, 6.
CAVRUC, ROTEA 2000, pl. VI/3, aceea~i piesa la ROTEA 2000, Taf. VIl/9; CAVRUC, BUZEA 2002, pl. XVII/3,
XXIl/8-9.
Alte a~ezari Wietenberg mai bine cercetate ~i publicate din estul Transilvaniei sunt doar cele de la Albi~,
com. Cernat, jud. Covasna (SZÉKELY 2003, 469-482), Raco~, jud. Bra~ov (COSTEA 1997, 39-76), sau
necropola de la Turia, jud. Covasna (SZÉKELY 1997, 126-146).
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mai mult sau mai putin apropiat de evolutia a~ezarii Wietenberg de la Pauleni-Ciuc. Ea a fost
incadrata initial de Valeriu Cavruc ~i Mihai Rotea intr-o ~erioada timpurie, 48 Rotea
atribuind-o chiar primei faze (1) din evolutia acestei culturi. 4 Ulterior, pe buna dreptate,
aceasta datare a fost reconsiderata, propunandu-se o etapa mai tarzie, a Il-a, din dezvoltarea
culturii Wietenberg ~i un sincronism cu faza IC2 a culturii Monteoru. 50
Pentru o corecta incadrare culturala a descoperirilor noastre se cuvine sa facem unele
precizari suplimentare in privinta „decorului" striat. Atat la Pauleni-Ciuc, dt ~i in alte
obiective ale culturii Wietenberg,5 1 impresiunile striate realizate cu ajutorul unei maturici
sunt putin reprezentative. Este posibil ca acest fapt sa reprezinte o realitate caracteristica
culturii Wieteneberg, 52 sau, pur ~i simplu, datorita simplitatii sau a valorii cronologice
reduse, sa nu fi fost luate in considerare de catre speciali~ti, atunci cand au fost publicate
diferitele loturi de ceramica caracteristice acestei culturi. 5 Am precizat faptul ca la Uzarea
„Biserica romano-catolica" nu avem siguranta existentei unui singur orizont de locuire. Din
ceea ce cunoa~tem la ora actuala, ceramica striata este o caracteristica a etapei finale a
bronzului timpuriu din sud-estul Transilvaniei,5 4 dar ~i a culturii Costi~a, de-o parte ~ide
alta a Carpatilor Orientali. 55 Pentru ca intre orizontul marcat de a~ezarea de la Zoltán, jud.
Covasna, ~i locuirea de la Uzarea se interpun alte realitati culturale, sa vedem, pe scurt, prin
ce filiatie este posibila aparitia ornamentului striat in cultura Wietenberg.
Cercetarile de la Costi~a (jud. Neamt), Valeni (jud. Neamt) 56 ori Borle~ti (jud. Neamt) 57
au permis schitarea in anii '60 ~i '70 ai secolului trecut a problematicii inceputului bronzului
mijlociu in zona central-vestica a Moldovei. U rmeaza ca sapaturile ulterioare sa clarifice o
serie de chestiuni privind definirea a~a-numitei culturi Costi~a, cronologia ~i raporturile sale
interculturale. Daca realitatile bronzului timpuriu au fost sintetizate de Florentin
Burtanescu, 58 a fost meritul lui Gheorghe Dumitroaia de a completa ceea ce ~tiam despre
bronzul mijlociu, cu investigatiile sale ~i ale colaboratorilor sai cu privire la a~a numitele
„descoperiri de tip Komarov-Costi~a".5 9 Situl de la Lunca „Poiana Slatinei" a furnizat un lot
interesant de materiale caracteristice acestui orizont. 60 Reluarea sapaturilor de la Costi~a,
pe tanga prelucrarea vechilor descoperiri, a permis completarea inventarului arheologic al
perioadei, Iamurirea cronologiei relatíve a contactelor cu comunitatile de peste Carpati,
etc. 61 Alte situri reprezentative ale acestei culturi in Moldova sunt cele de la Poduri (jud.
Bacau), 62 Sili~tea (jud. Neamt), 6 3 Cucuieti (jud. Bacau), 64 Targu Neamt, 65 etc.
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CAVRUC, ROTEA 2000, 158.
ROTEA 2000, 31.
CAVRUC, BUZEA 2002, 50; CAVRUC 2002, 91.
BOROFFKA 1994, Typentaf. 9/2-3, Beilage A, ornament VDl.
MUNTEANU 2010, 218.
Din discu~iile purtate cu dr. Valerii Kavruk am aflat di, ceramica cu „décor" striat de la Pauleni-Ciuc este
mult mai numeroasa, dedit a fost publicata. Gheorghe Lazarovici este cet care a insistat, indi in urma cu
35 de ani, pe importan~a studierii decorului striat (LAZAROVICI, MILEA 1976, 20, 29-30).
CAVRUC 1997, 97-133; CAVRUC, CAVRUC 1997, 157-172; CAVRUC 2004, 265-275.
POPESCU 2000, 203-208; MUNTEANU 2010, 142.
VULPE 1961, 105-122; VULPE, ZAMO?TEANU 1962, 309-316.
FLORESC:U 1970, 51-81; MUNTEANU 2010, 43 cu completari bibliografice.
BURTÁNESCU 2002.
DUMITROAIA 2002, 127-156; DUMITROAIA 2001, 13-22; MUNTEANU, DUMITROAIA 2005, 461-473.
Situl este atribuit mai nou culturii Komarov. Vezi MUNTEANU 2010, 54 cu bibliografia.
POPESCU 2000, 203-208; POPESCU 2003, 379-401; POPESCU, BÁJENARU 2004, 277-294; POPESCU
2005, 313-322; POPESCU 2009, 194-201; POPESCU, BÁJENARU 2009a, 5-22; POPESCU, BÁJENARU
2009b, 23-47; POPESC:U 2010, 213-227.
MONAH ET AL. 2003, 51-54; MUNTEANU, DUMITROAIA 2009, 337-349; MUNTEANU 2010, 47-48, cu
completari bibliografice.
BOLOHAN, MUNTEANU 2001, 44-49; BOLOHAN, CRE?U 2004, 55-76; BOLOHAN 2005, 195-206;
OLOHAN 2010, 235-241.
MUNTEANU ET AL. 2007, 57-70.
DIACONU 2009, 43-56.
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Carpatii Orientali nu au reprezentat niciodata o bariera in circulatia comunitatilor
preistorice de-o parte ~i de alta a muntilor. 66 Alaturi de pasuri largi, precum Bretcu sau
Ghime~, au fost folosite intens numeroase poteci de munte ~i drumuri de plai, 67 a~a cum o
demonstreaza ~i cercetarile recente din vama austriaca, probabil chiar din epoca medievala
tarzie, de la Gheorgheni „Pricske". 68 Astfel, se poate explica prezenta a numerose materiale
sau a~ezari Monteoru ~i Costi~a in Transilvania, 69 precum ~i a importurilor Wietenberg
peste Carpati. 70 La acestea se adauga o intensa circulatie a obiectelor de metal, cu precadere
din direqia vest-est. 71 A~a cum am precizat mai sus, la Pauleni-Ciuc a existat o locuire
Costi~a, in care ceramica decorata cu striuri este bine reprezentata. 72 Initial, s-a sugerat ca
a~a-numitul „grup Ciomortan" ar fi contribuit la dezvoltarea culturii Wietenberg. 7 3
Cercetarile mai noi au aratat ca nivelul Wietenberg suprapune pe cel Costi~a. inainte de
parasirea acestei locatii, p~ulatia Costi~a a practicat un ritual de incendiere ~ide „sigilare"
cu pietre a vechii a~ezari. 7
Astfel nu se poate vorbi despre un contact direct intre cele doua locuiri, dar nu este
exclusa nici posibilitatea unei anumite contemporaneitati. 75 Sa fi preluat, la un moment
dat, din motive practice olarii comunitatilor Wietenberg o inovatie tehnologica a celor
veniti de peste CarpaW Este greu de raspuns afirmativ. Daca am avea siguranta ca, lotul de
materiale ceramice de la Lazarea este unitar, a~a cum banuim datorita caracteristicilor
tehnologice ale confeqionarii ceramicii, atunci aceasta ipoteza s-ar confirma. Din nefericire
nu avem aceasta certitudine ~i trebuie sa a~teptam alte descoperiri, care vor tran~a, intr-un
fel sau altul, aceasta discutie. Ceea ce ~tim cu siguranta este ca in centrul Transilvaniei exista
o traditie de la sfar~itul bronzului timpuriu in aplicarea striurilor pe recipientele
ceramice. 76 Acest lucru nu poate fi demonstrat ~i pentru estul Transilvaniei, datorita lipsei
unor obiective Wietenberg timpurii.
Este posibil, deci ca intregul lot de materiale de la Uzarea „Biserica romano-catolica" sa
apartina unei a~ezari Wietenberg. Ea s-ar plasa, din punct de vedere cronologic, la inceputul
etapei a 11-a din evolutia acestei realitati culturale a bronzului mijlociu (bronz mijlociu 11).
Prezenta masiva a striurilor poate fi o traditie a bronzului timpuriu din zona, pe care nu il
cunoa~tem deocamdata, sau rezultatul unui contact cu comunitatile Costi~a sosite de peste
Carpati. Recentele date 14c publicate de la Sili~tea „Pe Cetatuie", jud. Neamt, 77 pot incadra
aceste realitati culturale ale bronzului mijlociu dndva intre 1955-1614 BC calibrate 2cr.
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VULPE 2001, 9-12, CAVRUC 200lb, 55-57; MUNTEANU 2010, 11, 218-220.
BINDER 1972, 274.
GOGÁLTAN ET AL. 2010, 66-67; GOGÁLTAN ET AL. 2011, 45-46.
MUNTEANU 2010, 39-51
Pe Janga FLORESCU 1971, 37-73, vezi mai nou POPESCU 2009, 194-201; MUNTEANU 2010, 57-58 cu
bibliografia mai veche.
MUNTEANU 2010, 155-167.
CAVRUC, DUMITROAIA 2000, 132, pl. V/2-4, VI, VII/5-9, VIII etc.; CAVRUC, BUZEA 2002, pl. V/5-6; etc.
SZÉKELY l 970b, 75.
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CAVRUC 2002, 91.
POPA2005,51-183.
BOLOHAN 2010, 238-240.
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BRONZKORI LELETEK GYERGYÓSZÁRHEGYEN
Kivonat
A Gyergyói-medence őskora gyakorlatilag ismeretlen. Ilyen körülmények között, 2008tól kezdődően, egy intenzív felszíni kutatásba kezdtünk, céljaink közé tartoztak a megelőző
és szisztematikus régészeti ásatások, de a még közletlen leletek publikálása is. Ily módon, a
gyergyószárhegyi római-katolikus templom megelőző ásatásán (2007) begyűjtött bronzkori
anyag tudományos körforgásba való helyezése is része lett a munkának.
A megelőző ásatások alkalmával a késő középkori és kora újkori sírokban - másodlagos
helyen - kb. 50 bronzkori kerámia töredék került elő. Megvizsgálva a kulturális és kronológiai hovatartozásukat, az egész anyag valószínűleg egy Wietenberg településhez tartozik. Ez,
kronológiai szempontból a kultúra 2. fázisának elejéhez tartozna (középső bronzkor II.). A
kerámián észlelhető gyakori sávozás a helyi kora bronzkor egy olyan hagyománya lehet, amit
még nem ismerünk, vagy pedig Kárpátokon túlról érkező Costi~a közösségekkel való kontaktus eredménye. A Neamt megyei Sili~tea „Pe Cetatuie" lelőhely legfrissebben közölt
14C-es adatai ezt a középső bronzkori kultúrát valahol 195 5-1614 BC kalibrált 2cr-ra tehetik.

BRONZE AGE FINDINGS AT LÁZAREA 0UD. HARGHITA)
Abstract
The prehistory of the Giurgeu Depression is practically unknown. ln these conditions,
starting from the year 2008, we have initiated a program of intense surface research,
preventíve and systematic archaeological excavations and the communication of yet
unpublished discoveries. The introduction into the scientific circuit of some Bronze Age
materials discovered during the preventíve archaeological research at the Roman-Catholic
church of Lazarea falls into our project of reconstructing the past of Giurgeu Depression.
On the occasion of the preventíve excavations 50 Bronze Age ceramic fragments were
discovered in the Late Medieval and Early Modern Age tombs, obviously in secondary
position. Their analysis allowed us the cultural and chronological classification. It is possible
for the whole material from Lazarea-Roman-Catholic church to belong to a Wietenberg
settlement. This would chronologically be at the beginning of the culture's second phase
in the Middle Bronze Age (Middle Bronze 11). The massive presence of stripes on the
ceramics could be a tradition of the local Early Bronze Age that we do not know yet, or the
result of a contact with the Costi~a communities from over the Carpathians. The recently
published 14 c data from Sili~tea „Pe Ceta~uie", Neamt County would place this Middle
Bronze Age culture somewhere between 1955-1614 BCcal 2cr.
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II. Uí.zarea. Biserica romano-catolidi. Fragmente ceramice apartinand epocii bronzului
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„ ... A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA
ÉS JOBBÍTÁSOKRA... " A FERENCES TANINTÉZMÉNYEK
ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁLATAIRA VONATKOZÓ IRATOK
A CSÍKSZEREDAI LEVÉLTÁRBAN

(1767-1839)

Bicsok Zoltán
A csíksomlyói ferences oktatás korai időszakának iskolaépületeiről nem állnak rendelkezésre források - így nem ismerjük a 16. századi grammaticai iskolát és a vélhetően már az
1590-es évektől működő kollégium épületét sem. A fából épült iskola az 1661 októberi
török-tatár támadás alkalmával, a templommal és a kolostorral együtt tűzvész áldozata lett,
és feltehetően teljesen elpusztult. Az már bizonyos viszont, hogy az újjáépítésben jeleskedő
Damokos Kázmér, Kájoni János, Dóczi Imre és Taploczai Görög István buzgólkodásából a
templom 1664-re, a kolostor és az iskola pedig 1667-re újból állt és fogadta a tanulni vágyó
erdélyi és moldvai diákokat. Erdélyi és moldvai, hiszen a csíksomlyói ferences gimnázium
vonzásköre Csíkon kívül magába foglalta Felső-Háromszék, Udvarhelyszék, a Nyárád-mente
katolikusnak megmaradt falvait, továbbá Moldva magyar lakosságát is.
A római Hitterjesztés Szent Kongregációjának hathatós támogatásával újraindult oktatás
nagyszámú fiatalt vonzott, így 1690-ben az elemi iskolának és gimnáziumnak 171, 1694-ben
pedig már mintegy kétszáz tanulója volt. 1 Az iskola egyre inkább szűkösnek bizonyult, így már
a század végén szükségessé vált az épület bővítése, ugyanakkor - a sok távoli vidékről származó
tanuló miatt - egy fiúnevelde (szeminárium) felállítása is. A rend elöljárói már 1699-ben
szorgalmazták Csíkszék tisztségénél a két létesítmény felépítésének anyagi támogatását,2 azonban az ügyben még jó néhány évig nem történt előrelépés. A késlekedést bizonyára a kuruc
szabadságharc eseményei, illetve az azt követő ínséges idők magyarázzák, hiszen Csíkban
ezekben az években szárazság, majd éhínség és pestisjárvány, végül hosszan tartó esőzések
voltak.3 Tény, hogy 1725-ig számottevő eredmény iskolafejlesztés-ügyben nem történt.
A csíksomlyói oktatás fejlődésének kászoni Lukács Mihály (1678-1730) egykori
csíksomlyói gimnáziumi tanár, kozmási plébános adott új lendületet, aki 1725. november
21-én kelt végrendelete által vagyonának jelentős részét egy ferences fiúnevelde (szeminárium) alapítására hagyta, 4 emellett pedig vállalta a gimnázium retorika és poézis osztályokkal

2

3
4

BÁNDI 1896, 4.
„A csíki iskolák helyreállítására nézt kerestessék és kéressék meg ezennel a csíkszéki tisztikar, hogy mivel
mi szegénységünknélfogva nem vagyunk képesek azokat magunk erején és költségén újból fel építtetni,
gondoskodjanak - velünk együtt - a tan- és nevelőintézet isméti helyreállításáról, és ezen alkalommal
építtessék egy elegendő tágas nevelőház - Seminarium - elkülönítve az iskolától, s egyik tanárnak mint
Magisternek felügyelete s vezetése alatt álljon, ki az alsóbb osztálybelíekkel együtt a grammatistákat is
az illető tantárgyakban és hittanban képezze." BÁNDI 1896, 5.
Lukács Mihály önéletrajzát idézi IMETS 1881, 29-33.
BICSOK 2010, 161-162.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 73-96.
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való kiegészítését is. Mindkét intézkedés létszámnövekedést vont maga után, így gondoskodni
kellett az iskola befogadóképességének növeléséről és az 1727-ben megalapított szeminárium
elhelyezéséről. Az alapító halálát követően, 1733-ig felépült a szegénysorú tanulók elszállásolására szánt nevelőház, és az ahhoz csatlakozó gimnázium, a régi épülettől keletre. Az emeletes
iskolaépület jobb szárnyában, a földszinten az elemi osztályok, az emeleti részen pedig az
alapítványos tanulók hálótermei kaptak helyet. Az épület középső részében színielőadásokat
tartottak, a bal szárny földszintjén volt az alapítványos diákok osztályterme, az emeleten pedig
a poézis és retorika osztályok tanterme.s 1734-1735-ben a Mária Társulat költségén az amfiteátrumot kibővítették, az auditórium elé tölgyfából előcsarnokot építettek.
A Szent Mihály arkangyal pártfogása alá helyezett fiúnevelde évente 40-50 diák elhelyezését
biztosította, ezzel fennállása folyamán sok száz erdélyi diák csíksomlyói tanulmányát tette
lehetővé. A változás csakhamar a tanulók létszámában is tükröződött: ha 1690-ben a somlyói
ferences iskoláknak még 171 tanítványa volt, 1734-re ez a szám már több mint a kétszeresére,
353-ra nőtt. Györffi Pál erdélyi provinciális Rómába küldött jelentése szerint a 353 diák a
következőképpen oszlott meg: 18 volt rétor, 16 poéta, 26 szintaxista, 32 grammatista, 42
principista, 53 major parvista, 47 minor parvista, 119 declinista. A diáklétszám 1775-ben
tetőzött, amikor az elemiben és a gimnáziumban összesen már 392-en tanultak. 6
Alig fejeződtek be a munkálatok, a fából emelt, kétszintes iskolaépület már 1735-ben, egy
ott dolgozó asztalos legény pipájából elejtett parázs miatt tűzkárt szenvedett. Hogy mekkorák lehettek a károk, azt nem tudni, úgy tűnik viszont, hogy az épület nagyobbik része épen
maradt, a keletkezett károk vélhetően kijavításra kerültek, az oktatás pedig tovább folyhatott
a következő években is.
A tűzeset minden érdekelt felet ráébreszthetett arra, hogy egy új, szolidabb iskolaépületre
van szükség, a lehetőségek azonban egyelőre nem engedték a fejlesztést. A rendház és a szék
tisztsége 1749-től kezdett komolyan foglalkozni az építés gondolatával: a széki vezetés ekkor
elérte Mária Terézia királynőnél, hogy a pénzbírságokból befolyó összegekből 500 forintot
az új iskola építésére költhessenek. A Gubernium jóváhagyásával gr. Haller Pál főkirálybíró
is kiutalt a szék pénztárából 1000 rajnai forintot a munkálatok elkezdésére. Tervek készültek, építőanyagot gyűjtöttek, és az elkezdett munkának hamarosan szemmel látható eredménye mutatkozott: 1754 nyarán, a régi iskolaépülettel szemben, kiemelkedett a földből az
új kőalap, aztán az elkezdett munka mégis abbamaradt. Történt ugyanis, hogy a főkirálybíró
a széki pénztárból kiutalt pénz több mint felét, 526 forint 15 krajcárt, taplocai Lázár Imre
gimnáziumi gondnoktól kölcsönvette,7 és annak nagyobb részét csak három évtizeddel
később térítette meg a gimnáziumnak, így az építkezések csupán 27 évvel később folytatódhattak. Időközben Csomortáni Ferenc szeminárium gondnok (1763-1766) törvényes úton
próbálta Lázár Imrét elszámoltatni, Csíkszék Folytonos Táblája azonban felmentette Lázárt,
azzal az indoklással, hogy „ezen pénzbeli summát nem maga szükségére, annális inkább

nem interesre vette kezéhez... melyek szerént executorokot adni helyesnek nem tanáltatik,
absolváltatik az írt Seminarium nevezett gondviselője e béli keresetétől Lázár Imre ő
Kegyelme. ,,g

sőt

A szeminárium protocollumaiból kiderül, hogy az 1753-ban Haller Pál kezébe került 526
forint 15 krajcárból 1763-ig a szeminárium visszakapott 181forint5 krajcárt - ebből vettek
60 ezer téglát, kifizették az iskolák alapozási munkálatait, megfizették Fogarasi pallér és a
munkások bérét - de továbbra is Haller Pál kezénél maradt 345 forint 10 krajcár. 9
Miután Péterffi Márton provinciális 1777-ben a Guberniumnál megsürgette az elakadt
építkezést, a Főkormányszék jelentést kért a rend vezetésétől a gimnázium állapotáról és a
5
6
7
8
9
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BOROS 1994, 108.
BÁNDI 1896, 4, 12, 280.
CsLvt, F 27 Csíkszék iratai, X/11.
CsLvt, F 27 Csíkszék iratai, XX/36.
CsLvt, F 27 Csíkszék iratai, X/11; BÁNDI 1896, 15.

„.„ A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA.„"
Haller Pál-féle adósság helyzetéről, illetve javaslatot arra nézve, hogy miként lehetne megmenteni a már romossá vált épületet. Ezzel mozdult ki az építkezések ügye a holtpontról.
1780 júniusában újból gyűjteni kezdték az építőanyagokat, a hónap végén az iskola
udvarán beoltották a meszet, 1780. július 25-én pedig egyházi szertartás keretében, Péterffi
József építőmester ünnepélyesen elhelyezte az alapkövet. Az építőanyagot a csíki falvak
szolgáltatták: 1OOO köböl meszet, 3 75 ölnyi követ, 100 öl tűzifát a mészégetésre, 8800 köböl
fövenyt, 3 5000 téglát, 200 szarufát, több száz gerendát és faragott fát, több mint 1OOO deszkát
és lécet, 10 ezen felül Pálfalva biztosított a mészégetéshez 43 embert, a középcsíki és kászoni
falvak pedig a kőművesmunkára 1082 napszámot. „Egész Csík olyan, mint a hangyaboly.
Minden falu, minden rangú és rendű ember kivette részét az áldozathozatalból. Követ,
meszet, téglát, fát, deszkát hordanak össze, hogy a múzsáknak méltó hajléka emelkedjék."
- írta Boga Alajos iskolatörténeti monográfiájában. 11 A következő év folyamán a székely
határőrezredek és csíkszentléleki Veress Mihály építtető biztos felügyelete mellett, illetve a
csíki falvak összefogásával 12 elkészült az új, most már kőből épült iskola, így 1781 őszén már
az új épületben kezdődhetett a tanítás. A következő hónapokban, a hat tantermes, földszintes iskolaépület folytatásában, ugyanazon Péterffi pallér vezetésével épült fel a szeminárium
új épülete, úgyszintén kőből és téglából. Ennek alapját 1782 májusában kezdték rakni, de
szeptemberre már végéhez közeledett az építkezés: a kőművesmunkák elvégzése után már
csak a cserépkályhák felrakása, a meszelés, az asztalos- és lakatosmunkák voltak hátra. Az
épületegyüttes ünnepélyes átadására 1782. november 12-én került sor Martini]ózsef ezredes, Hubert százados, Gyarmati nyugalmazott százados, Csíkszék elöljárósága, a csíki birtokosok és a papság részvételével. A gimnáziummal egy fedél alatt lévő szemináriumban a
földszinti nagy helyiséget hálóteremként használták, az emeleti tanterem pedig a szeminaristák nappali tartózkodását, a tanulást és étkezést szolgálta.
Alig készültek el az új épületek, a csíki ferences oktatás újból válsághelyzetbe került: az
1780-as években a katonai parancsnokság Csíkszeredában, Csíkszentmártonban és Gyergyószentmiklóson is német nyelvű katonai iskolákat állított fel, ami érzékeny veszteségeket okozott
a gimnáziumnak. 13 Ezen intézkedéseket egészítették ki II. József azon rendeletei, amelyekkel
felszámolta az „ájtatos egyesületeket'', köztük a csíksomlyói diákokat és tanárokat tömörítő
Mária Társulatot is (1784), 14 illetve bevont minden oktatási célra szánt alapítványt is (1785). A
Társulat eladásra bocsátott ingó- és ingatlan vagyona hamarosan árverésen cserélt gazdát. I 5
Ilyen előzmények után a tanuló ifjúság száma az 1775. évi közel négyszázas létszámról az 1784-es
tanév végére 17-re csökkent, 1787-ben pedig egyetlen új tanulót sem jegyeztek be a gimnázium
Névkönyvébe. 16 A csíksomlyói ferences oktatást a megszűnés fenyegette.
A szeminárium vagyonát - egyebek mellett egy telket és egy malmot is 17 - Kovács Mátyás
kézdivásárhelyi származású cipész, csíksomlyói katonarendű személy vette meg. Miután a
császár halálát követően a szeminárium visszaállításra került, a kincstár 1793. márciusában
visszavásárolta a javakat, Kovács kénytelen volt azokból kiköltözni, a szeminárium pedig
ténylegesen is újrakezdhette működését. 18 Úgy tűnik, hogy ezekben az években a gimnázium épületét a hadsereg használta, legalábbis ezt sejteti gr. Bánffy György kormányzó
Csíkszék tisztségéhez 1791-ben, a csíksomlyói iskola helyreállítása ügyében küldött leirata:
„A mi pedig azon jelentést illet, hogy a Padok és egyéb ingó portékái az Iskoláknak a
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BÁNDI 1896, 17.
BOGA 1940, 42.
CsLvt, F 30 Az 1. székely gyalogezred iratai, 1/10.
ANTAL 1968, 25.
Az uralkodó halálát követően, 1791-ben újból működni kezdett a Mária Társulat, bár a visszaállítására
kiadott 1. Ferenc-féle rendelet csak 1795-ben született meg.
BÁNDI 1896, 234.
BÁNDI 1896, 45, 280.
CsLvt, F 27 Csíkszék iratai, XLIX/90.
IMETS 1885, 23.
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katonaság által elégettettek, ez a Prefectus és a Pro/essorok hibáiból történt, kiknek
kötelességek lett volna midőn a Katonaság az Iskolákba szállíttatott, minden ingó portékákat onnan más helyre vitetni és bátorságba helyheztetni. "1 9
II. Lipót trónralépését követően az élet Somlyón is visszazökkent a régi kerékvágásba.
Újból megnyitotta kapuit az iskola és a szeminárium, és visszaállították a rászoruló diákok
fenntartását szolgáló alapítványokat is. 20 Az élet fokozatosan visszatért a falak közé, az
épületek azonban újból javításra szorultak. Kérdéses, hogy az épületek állagának gyors
romlásában mennyi szerepe volt az 1780-1782 közötti sietős építkezésnek vagy az 1784
utáni rendeltetés-változásnak, tény azonban, hogy az újrakezdés csak egy általános felújítás
után volt elképzelhető, melyre 1791 folyamán került sor. A szükséges pénzösszegeket a
Főkormányszék, az építőanyagokat pedig ezúttal is Csík polgári és katonai rendű lakossága
biztosította, a munkálatokat pedig a határőrezred felügyelte és végeztette.
Bár a Főkormányszék folyamatosan utalt ki az iskolák fenntartására kisebb-nagyobb
pénzösszegeket, a karbantartási munkálatokat vélhetően gondatlanul végezték, az épületek
állapota így folyamatosan romlott. 1805 októberében Csomortáni József szemináriumi
régens így panaszkodik csíkszentdomokosi Sándor Mihály főkirálybíróhoz küldött jelentésében: „ha másképpen nem tekéntetik az Iskoláknak restauratiojára, rövid üdő alatt a
drága épület öszve omlik.„ Az Iskoláknak tanítása következik: sem ablakok, sem fütöttok [talán fűtők] nintsenek, a Tisztelendő Páter Professorok zúgolódnak, és azt mondgyák,
hogy ők Iskolát nem taníthatnak, ha az hibák meg nem jobbittatnak. "A főkirálybíró még
másnap utasította taplocai Lázár Ferenc alkirálybírót: „Nem kitsiny kedvetlenséggel kelletett
értenem azon drága épületnek olly romlott állapottyát, hogy öszve omlásától lehetfélni,

mellyet az Isten ne adgyon, mert annak terhe bizonyoson Etsém uramra háromolnék, mint
a ki már szinte négy esztendőknek el follyása alatt a kezéhez vett pénzt a ki rendelt tzélra
fordittani el veszteg/ette". 21 Bizonyos javításokat valóban végeztek 1806-1808 között, azonban a címzett nem vehette túl komolyan a feddést, hiszen 1815-re az épület már igen rossz
állapotba került: a falakról hullott a vakolat, a fedelén becsorgott az eső, az ablakszemeket a
jégeső betörte, padlózata elkorhadt, a padokat már javítani sem lehetett. Sándor Mihály
főkirálybíró újabb pénzalapokért folyamodott a Guberniumhoz, hasztalanul.
Végül 1820. május 5-én br.JósikaJános guberniumi tanácsos arról értesítette leiratában
Csíkszék tisztségét, hogy az Aedilis Directio jóváhagyta az Andrási Rafael provinciális által
felterjesztett költségelőirányzatot, így hozzá lehet fogni a „Csík Somlyai Gymnasium és
Normális Oskolabéli romló/élben lévő épület" általános megújításához, mely munkálatok
irányítására várdotfalvi Salamon József felcsíkszéki ülnök, mint építtető biztos kapott megbízatást. Az építkezések valószínűleg 1825 körül fejeződhettek be, legalábbis ekkor érkezik
Daniel von Straussenburg guberniumi tanácsos leirata, miszerint a Főkormányszék helyénvalónak találta Salamon számadásait és a további felelősség alól az építtető biztost felmenti. 22
Kérdéses, hogy mennyire volt átgondolva az egyházi és világi elöljárók részéről a csíksomlyói gimnázium 1820-as évekbeli felújítása, hiszen a szeminárium hamarosan sorrakerülő
bővítésekor újból hozzányúlni kényszerültek a gimnáziumi traktushoz is - utólag derült ki
ugyanis, hogy az emeletessé váló fiúnevelde mellett az egyszintes gimnázium igencsak
rosszul fog mutatni... Úgy tűnik, hogy a szeminárium átalakításának ügye 1826 körül vált
aktuálissá, azonban ahogy az mostanig is történt, a gondolattól a megvalósulásig nagyon
hosszú és fáradságos út vezetett, és a építkezést számos szubjektív és objektív tényező
hátráltatta. Előbb a Fekete István geometra és Sándor Mihály főkirálybíró között, a tervek
elkészítése kapcsán folyó hosszas huzavona és személyeskedésekbe torkolló levelezgetés
késleltette a munkálat elkezdését. Az iratok tanúsága szerint Sándor Mihály főkirálybíró már
19
20
21
22
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CsLvt, F 27 Csíkszék iratai, XLVIII/33.
BICSOK 2010, 166-167.
CsLvt, F 28 Felcsíkszék iratai, 260.
CsLvt, F 27 Csíkszék iratai, CLXXXIII/68.

„ ... A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA... "
1827-ben felszólította Fekete geometrát, hogy készítse el a terveket és a költségelőirányza
tot, 2 3 ez azonban valami oknál fogva mégsem történt meg, ezért kellett - valószínűleg a
Pretóriumnál építtető biztosi feladatokat ellátó Balási József közbenjárásával - Háromszék
földmérőjéhez, László Józsefhez folyamodni, akinek munkadíját utóbb a Fekete fizetéséből
vonták le. 24 Vélhetően ezen incidensnek is szerepe van abban, hogy 1830. áprilisában
Fekete Istvánt Udvarhelyszékre helyezték át, 2 5 csíkszéki hivatalát pedig Jánosi Márton
foglalta el. A:z új mérnök készítette el 1831-ben a szeminárium emeletessé való bővítésének
terveit. Úgy tűnik azonban, hogy ezek költségeit az Aedilis Directio szakemberei sokallták,
így a Gubernium javaslatokat kért az érdekelt felektől a költségek lefaragására. Ekkor írta
meg Jánosi azon jelentését, amelyben a költségtöbbletet a csíki katonai és polgári rendre
javasolta terhelni. 26
A:z idő közben egyre telt, és kézzelfogható eredmények alig voltak. A szeminárium
építtető biztosává kinevezett br. Henter János széki pénztárnok csupán 1833-ban tudott
hozzálátni a Csíkszék katona- és polgári rendű lakossága által felajánlott „pénz és fabéli
ígéretek" összegyűjtéséhez. 27
P. Györffi Ferenc házfőnök, pénztári gondnok kezétől származik az az 1835. március
20-án kelt kimutatás, amely a csíksomlyói szeminárium építési költségeinek forrásait összesíti. 28 Érdemes vetni rá egy pillantást, hiszen jól szemlélteti a felhasznált helyi és központi
pénzalapok arányát.

A csíksomlyói szeminárium építési költségeinek forrásai
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A munka ütemére vonatkozóan érdekes adatokat tartalmaz egy 1838 októberében keletkezett kimutatás is. Szerzője azt írta össze, hogy milyen bontásban kerültek elköltésre a
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CsLvt,
CsLvt,
CsLvt,
CsLvt,
CsLvt,
CsLvt,

F 27
F 27
F 27
F 27
F 27
F 27

Csíkszék iratai, CLXX:XIX/56.
Csíkszék iratai, CXCIV/9, 24.
Csíkszék iratai, CCII/8.
Csíkszék iratai, CCV/48.
Csíkszék iratai, CCX/33.
Csíkszék iratai, CCXVII/9.
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határőrezredek, illetve a szék nemesi, katonai és polgári rendű lakosai által a szeminárium
építésére adományozott pénzösszegek. 29 Eszerint, a rendelkezésre álló 24190 forint 3%
krajcárból 1838. október 9-én még felhasználható volt 471 forint 2114 krajcár.

A csíksomlyói szeminárium építésére adományozott pénzösszegek
felhasználásának üteme
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A költségeket tehát szinte teljes egészében a Főkormányszék vállalta magára, a határőrez
redek adományai, valamint Csíkszék nemesi és polgári rendű lakóinaik pénzbeli felajánlásai,
illetve a szemináriumi alapítványokból (Sánta-, Dénes-, Molnár-alapok) elkülönített kisebb
összegek, az összköltséghez képest szimbolikusnak mondhatóak. A munkaerő és az építő
anyag (több mint 1200 szekér kő, több mint 550 szekér föveny, 18 véka mész, 676 szál
deszka, stb.) viszont, akárcsak a korábbi építkezések alkalmával, a határőrezredek és Csíkszék felajánlásábót30 származott. Az 1836-ra elkészült szeminárium épületében a földszinten
volt két hálószoba, egy étterem, egy konyha, szertár, kamra, kapusszoba, az emeleten két
szoba a régens illetve a szubrégens részére, két tanterem, egy hálóterem, egy betegszoba,
illetve az épület alatt pincék.
1837 tavaszán indultak és a következő év őszéig tartottak a gimnáziumot magába foglaló
épületrész munkálatai. Kovács Miklós püspök Puskás Tamás csíksomlyói plébánost nevezte
ki a gimnázium építtető biztosává, és megbízta, hogy „a közjó érdekében" felügyelje az
elkezdődött munkálatokat, ugyanakkor felszólította a házfőnököt, hogy az építkezés idejére
a tanulóifjúságnak a szemináriumban vagy a zárdában adjon helyet.3 1
A gimnázium építése céljából a Gubernium összesen 10291 forintot utalt ki a brassói
harmincad-pénztárból. 32 A Kremer János építőmester által vezetett munkálatok eredményeként 1838 őszére elkészült a most már kétszintes gimnázium, amelynek földszintjén három
tanterem, az emeleten pedig két tanterem és egy auditórium volt.
Alig tízévi békés működés után, 1848-ban előbb a forradalmi, majd 1849-ben a császári
hadsereg foglalta le a gimnáziumot és a hozzá tartozó szemináriumot - így az oktatást fel
kellett függeszteni. Az osztrák katonaság a termeket laktanyának és kórháznak használta, a
földszinti termek egy részébe lovakat kötöttek. Az épület a hadsereg kezelésében maradt,
így még 1850-ben sem volt lehetséges a tanítás újraindítása. A ferencesek és Kovács Miklós
püspök csupán következő év nyarán érték el, hogy a császári-királyi főkormány felszólítsa a
29

30
31
32
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CsLvt, F 72 A csíksomlyói római katolikus gimnázium iratai,
CsLvt, F 72 A csíksomlyói római katolikus gimnázium iratai,

47.
35.

1896, 62.
183 7 április-október folyamán Puskás átvett 2750 forintot, majd 1838. január-október között újabb
5500 forintot, összesen 8250 forintot (ebből 76 forint 15 krajcár a szemináriumot illette). A 8173 forint
45 krajcárhoz utólag érkezett még 2118 forint 30 krajcár az építkezés céljára és 630 forint a gimnázium
belső berendezésére. CsLvt, F 72 A csíksomlyói római katolikus gimnázium iratai, 47.
BÁNDI
Ebből

„... A

CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉS]OBBÍTÁSOKRA... "

katonai parancsnokságot az iskola és a szeminárium kiürítésére. Az épületben borzalmas
állapotok uralkodtak, de végül sikerült annyira rendbe hozni és felújítani, hogy 1851.
októberében megnyithassa kapuit a tanulni vágyó fiatalok előtt, ezúttal azonban már nem
ferences, hanem római katolikus felekezeti iskolaként.

A CSÍKSOMLYÓI FERENCES TANINTÉZMÉNYEK ÉPÍTKEZÉSI
MUNKÁLATAIRA VONATKOZÓ IRATOK A CSÍKSZEREDAI LEVÉLTÁRBAN
(1767-1839)
Taploca, 1767. január 9.
Ismeretlen kéztől származó utasítás, mely szerint „Nemes Vitézlő Nemzetes Csík Csomortáni Ferencz33 uram őkegyelme, mint a Tisztelendő Páter Franciscánus ő atyaságok
gondviselése alatt lévő Csík Somlyai tanuló ifjak Szent Mihály Argangal [!] tiszteletére
fundáltatott Semináriumnak gondviselője, ratione dicti officii kegyelmedet Tekintetes
Nemzetes Csík Taploczai Lázár Emre3 4 uramat mü általunk modo legitimo admoneáltatya super eo: jó emlékezetében lehet kegyelmednek, hogy feljebb való esztendőkben
signenter annis 1752, 53 et 54 néhai Nagy Méltóságú Gro.ff Hallerkői Haller János akkor
Gubernátor urunk eő Excellentiája és méltóságos Groff Haller Pát35 akkori főtiszt úr ő
Nagysága consensussával rendeltek volt Csík, Gyergyó és Kászon Nemes Székek ezer német
forintokat és azon summát ki is adták volt, kit tartoztanak administrálni az említett
Seminárium Oskolának épittésire, amint arról azon nemes székek Protocolumai bizonságot tesznek, mely summa pénzből administráltatott volt is in anno 1753 ötszázhuszonhat német forint és tizenöt krajcárok, de ezen summa pénzből kegyelmed, ki parancsolattyból maga tudgya, kétszázkilencvenhatforintokat és tizenöt krajcárokat magához
vévén, anno 1753 8-va Aprilis költ recognitioja szerént, hova tette maga tudgya, a Seminariumnak és oskolának építésire máig is vissza nem adta és a miatt az elkezdett épület
nagy hátramaradást szenved mind e mái napig s továbbra is szenvedni fog a jó szándéknak megcsonkulásával, annak okáért modo ut supra kegyelmedet az exponens őkegyelme
admoneáltatya, hogy ... kegyelmed kezéhez vett summa pénzt ... ő kegyelmének, mint azon
Seminarium gondviselőjének megfordittani terhére ne legyen, melyet ha cselekszik kegyelmed be quidem, küllömben tuttára legyen kegyelmednek, hogy nyolcadnapok el telvén
alázatos instantziájával az Tekintetes Nemes Két Csík és Kászon Székek Nemes Continua
Tábláját megtanálja...
Anno 1767 die 9 januarii el menvén az őkegyelme Csík Taploczai Nemes házához és
ottan personaliter tanáltam úgy fele/e, hogy <hallom s értem, ezen ... való summa pénz
Méltóságos Gro.ff Hallerkői Haller Pál úr kezébe adatott, ott lehet keresni, nálam egy pénz
sincs>."
Mellékelve van továbbá két számvetés a kapott 1OOO forintról,
taplocai Lázár Imre kezétől:

vélhetően mindkettő

„Az Seminarium Épitésire 1OOO Rforintból Anno 1753 die 6-a Mensis Aprilii leváltam
és vettem kezemhez C. Somlyai Seminarium épitésire rendeltetett pénzből Rf 478 xr. 15, e
szerént: Ennek előtte Tisztelendő Régens Uramnál lévő pénzt in: Rf 296 xr. 15, Böjte Imre
Uramtól administráltpénzt: Rj 100, Ali-Csiki Léstyánjóse.ff Uramtól, mellyről eő kegye/mit
is quietáltam: Rj 82 - summa Rj 478 xr. 15. Ezt is magam quietáltam: Kászon Rj 48.
Summa Rj 526 xr. 15. Mely Summát Méltóságos Grófi Fő Tiszt Úr Hallerkői Haller Pál
33
34

35

Csomortáni Ferenc a csíksomlyói Szent Mihály Arkangyal szeminárium létrehozására tett Lukács-féle
alapítvány Csíkszék részéről kinevezett ellenőrző provisora volt 1763-1766 között. BÁNDI 1896, 319.
Taplocai Lázár Imre ( t 1784) a 18. század derekán Csíkszék főjegyzője volt. A székely határőrség szervezése
ügyében tanúsított magatartása miatt tisztségét azonban 1764-ben elveszítette. Ezt követően Hunyad
megyébe távozott, ahol gr. Haller János gubernátor özvegye, br. Daniel Zsófia alkalmazta jószágigazgatójának. Tőle származik a taplocai Lázárok Hunyad megyei, lapusnyaki ága. BICSOK 2009a, 10.
Hallerkői gr. Haller Pál (1718-1794) Csíkszék főkirálybírája volt 1749-1761 között.
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Uram eő Nagysága parancsolattyából vévén kezemhez, tartozom eő Nagyságának administrálni. Által is attam raecusum szerént. Ebből Fejéregyházáról küldött eő Nagysága
viszsza tégla vetésre: Rf 76x. 15, item azután restituáltatott 1-mo: Rf 17 x. Yí, 2-do: Rf 25,
3-tio: Rf 8, item egy eő nagysága Postája fizetésit ide attam: Rf 5 0. Summa Rf 176 x. 15 Yí.
És így vagyon még eő Nagyságánál Rf 349 x. 59Yí."
„Anno 1753 die 8 Aprilii küldvén ki tőllem az Csiki Seminarium Épitésire rendelt
pénzből az Seminarium Méltóságos Gróf! Haller Pál Fő Tiszt Úrnak kezébe pro Deposito
Rf 526 x. 15 id est öt százhuszonhat Rforintokot és 15 xrt, ebből hoztam akkor viszsza
tégla vetésre Rf 76 x. 15 és így vettem Testimoniumot csak 450 Rfról, hogy bé attam, id est
Rf 450. Ebből az után succesive ment viszsza azon Seminariumnak az maga Protocolluma szerint 1-mo: Rf 50, 2-do: Rf 7, 3-tio: Rf 16x. 40, 4-to: Rf 21, 5-to: Rf 2 x. 20, 6-o:
Rf 7 x. 50. Summa: Rf 104 x. 50. Tehát marad még eő Nagyságánál Rf 345 x. 10." (F 27
Csíkszék iratai, X/ 11)

Csíkszentkirály, 1767. január 28.
Kivonat Csíkszék Folytonos Táblájának jegyzőkönyvéből, mely szerint a törvényszék
elfogadja taplocai Lázár Imre egykori gimnáziumi gondnok számadását a csíksomlyói szeminárium építésére Csíkszék által kiutalt pénzösszegekről, felmenti a Csomortáni Ferenc
gondnok által megfogalmazott vádak alól és nem látja szükségesnek végrehajtás elrendelését. „ Csomortányi Ferenc ő Kegyelme, mint a Csíki Seminarium Gondviselője panaszló

levele mellettjelentvén Csík Taploczai Lázár Imre ő Kegyelme ellen, hogy ezelőtt 1763-ban
[ 175 3] 6-ta Aprilis vett volt kezéhez a Csík Somlyai Iskolák építésére való pénzből 296
Rforintokot és 15 xokot aztot azon üdőtől fogva való interessivel fizetné meg, és annak
teljesítésére két executorokot az adósságnak bizonyítására producáljon is Lázár Imre ő
Kegyelme. Defundálja pedig ugyan nevezett Lázár Imre ő Kegyelme, hogy azfeltett üdőbe
és napon kézhez vette ugyan a pretendált fundusból akkori perceptoroktól Böjte Imre ő
Kegyelmétől 100 Rftokot és Lestyán joseff ő Kegyelmétől 82 Rforintokot, Kászonból 48
Rforintokot, mely egy summába tévén 526 Rforintokot és 15 xkot, ezen summát adta által
az akkori Méltóságos Fő Tiszt Úrnak Méltóságos Gro.ff Haller Páli úr ő Excellenciája
parancsolatjából lovászmestere kezére, ahonnan vissza is vett ugyan akkor 76 Rforintokot és 15 xkot az építésre való szükségekre, melyről e szerént producál is, de ugyan ez
szerént való defensái, a Seminárium itten producált rationum libellusában is hasonló
képpen lévén bé írva, világos, hogy ezen pénzbeli summát nem maga szükségére, annális
inkább nem interesre vette kezéhez... melyek szerént executorokot adni helyesnek nem
tanáltatik, sőt absolváltatik az írt Seminarium nevezett gondviselője e béli keresetétől
Lázár Imre ő Kegyelme." (F 27 Csíkszék iratai, XX/36)
Csíksomlyó, 1781. október 19.

A csíksomlyói iskola építésének költségeiről csíkszentléleki Veress Mihály3 6 építtető
biztos által készített német nyelvű számadások. Az 1. székely gyalogezred részéről ellenjegyezte Betzman alhadnagy.3 7 (F 30 Az 1. székely gyalogezred iratai, 1/10)

Csíksomlyó, 1782. április 6.

Péterffi Józset3 8 pallérnak, a csíksomlyói új iskolaépület építőmesterének jelentése Kovács Tamás39 alcsíki alkirálybíróhoz, amelyben számadási akadályokról és az őt ért vádakról
36
37
38
39
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Csíkszentléleki Veress Mihály a szeminárium Lukács-féle alapítványának Csíkszék által kinevezett ellenőr
ző provisora volt a II. József-féle felszámolást megelőzően, 1783- 1784-ben. BÁND 1 1896, 319.
Josef Betzman alhadnagy, utóbb kapitány, végül alezredes az 1. székely gyalogezred kötelékében. A
szabadságharc idején, 1849. január 18-ig a csíki székely gyalogezred parancsnoka volt. ENDES 1994, 289.
Talán azonos a a szeminárium Lukács-féle alapítványának 1782-ben említett ellenőrző provisorával. BÁNDI
1896, 319.
Bánkfalvi Kovács Tamás az 1762-1783 közötti időszakban Csíkszék aljegyzője, majd jegyző, mozgóbíró és

„ ... A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA.„ ,,
panaszkodik, ugyanakkor az alkirálybíró közbenjárását kéri, hogy tisztázhassa magát. „ Tekintetes Királly Bíró Úr, nékem jó Uram! Az Úrnál létemben declaráltam vala minden
difficultásokot irántam, miképpen impetáltattam az Iskolákra szerzett matériák adóssága iránt már az a híre, mint eddig is volt, hogy én fel vettem, és vagy el költöttem, vagy ki
fizetni nem akarom, mellyért áristrommal fenyegetnek, „. csak hogy az adósságokat
fizethessük ki most hamarjában, nehogy itten Csíkban áristromot,jószágomban executiót
szenvedgyek az ő Felsége dolgáért, mellyet ez után én is tudnám, hogy kel/enne folytatni,
hogy bezzek nem szenvednék miatta, hanem arra bíznám, akinek o.fficiumába jár az
ollyan dolog, mert igazán merem mondani, ha egész igyekezettel rajta nem lettem volna
a mikben nem tartoztam, ma Csíkban új iskolák nem volnának, azért alázatosan kérem
az Urat, mint Fő Curator és Praeses Urat, méltóztassék engemet szabadittani ezen ignominiától, ne kételeníttessem magam fáratságával és kölcségeivel a Regium Gubernium előtt
molestalni." (F 29 Alcsíkszék iratai, 111/68)

Bánkfalva, 1782. május 23.
Bánkfalvi Kovács Tamás alcsíki alkirálybíró levele csíkszentmihályi Sándor Gáspár40
felcsíkszéki ülnökhöz, melyben arra kéri, hogy legyen segítségére az iskola építésének
költségeiről való elszámolásban. „Kérem cseleküdjék velem még annyi jót is a többihez,
hogy szombaton vagy vasárnap dél után mennyen fel, s Pallér Péterfi uramat is hívassa a
Tisztelendő Páter De.ffinitor úrhoz és a szerént, a mint a 6. szám alatt való specificatiót
készítettem, summaliter írják oda, a mit fizettek, költöttek, a mit én fizettem pedig azt
hadgyák el, mert én azt tudván, quitantiam is lévén rolla, hozzá tészem számát is a
matériáléknak, tegyék fel példának okáért hány ezer tégla, hány mása, font vas etc. "
[Megerősítve Kovács Tamás címeres pecsétjének papírfelzetes lenyomatával. A mellékletek
hiányoznak.] (F 27 Csíkszék iratai, XXXVI/5)
Csíksomlyó, 1782. szeptember 22.
Péterffi József pallér jelentése Kovács Tamás alcsíki alkirálybíróhoz, amelyben a szeminárium építésének nehézségeiről számol be. „Alázatossággaljelentem az Úrnak, hogy még
az asztalos dolgában difficultásban vagyunk. Vártam a mai napra, de fel nem }övének,
azért méltóztassék az Úr újra requirálni, ha jönneke, vagy nem, haddfogjunk másokhoz,
mert az üdő is már szorgat, a kőmíves munka készen /eszen a héten, csak egy kevés fövény
felől méltóztassanak a Tekintetes Urak disponálni ezen hétre, bár csak 20 szekérrel,
mellyről a Regementet is requiráltam, de lészen valami vagy nem, bizonytalan, azért
szükségesnek gondoltam a Tekintetes Urat is requirálni, hogy fogyatkozásunk ne légyen,
az üdő rövid volta szerint, a f azakashoz is kevés a reménség hogy el készítse a kemenczéket, mivel még kevés indulattya és jele vagyon a dolognak őnála, félek, ha úgy járunk
mint ez előtt, de valami úton módon [kiszakadva] „. többit mind könnyebben igazíthassuk,
csak fövény dolgában meg ne csökkenjünk „. hogy pedig a Barát asztalosok dolgozzanak
az iskolákon által nem láthatom leheté vagy nem, legjobb lenne azért, ha a Bánfalvifeljőne
bár ezen a héten, itten segítséget találunk melléje, mert innen Fel Csíkról a kikhez inkább
lehetett volna bízni a Várba hajtották dolgozni." (F 29 Alcsíkszék iratai, 111/74)
Csíksomlyó, 1782. október 20.
PéterffiJózsef pallér elismervényének másolata, mely szerint„az oskolák renovatiójára
kévántatván vagy kétezer tégla, sohult másutt ezen szükségben nem boldogulhatván,
folyamodtunk Csomortányi Ferencz uramhoz, mint Curatorához a Csík Somlyai Szent
Péter Templomának, ki is látván meg szorult állapottyát azon oskoláknak, ada költsön
két ezer joll meg égetett téglát. "
40

végül alcsíki alkirálybíró volt. ENDES 1994, 192, 194, 198, 214-215, 225, 227.
Csíkszentmihályi Sándor Gáspár az 1763-1779 közötti időszakban felcsíkszéki ülnök, majd alkirálybíró
volt. ENDES 1994, 198, 224.
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Csomortáni Ferenc utólagos, 1785. június 11-i feljegyzése szerint a kétezer tégla a Szent
Péter egyházközségnek 5 rajnai forintjában áll. (F 27 Csíkszék iratai, XXXIX/14)

Kolozsvár, 1791. január 5.
Gr. Bánffy György kormányzó és Székely Dávid kancellár által jegyzett guberniumi leirat
Csíkszék tisztségéhez, mely szerint: „Felséges Fejedelmünk a most elenyészett esztendő

Szent András Havának 18-dik napján költ Kegyelmes Rendelése által parantsolni méltóztatván, hogy a Csík Somlyai iskoláknak igazításokra és jobbításokra meg kívántató 76
Német forintokból és 3 ~ krajcárokból álló summa nem a Kamarabéli, hanem az Iskolai
fundusból fizettessék ki; mai napon a Fizető Tisztségnek meg parantsoltatott, hogy Kegyelmeteknek ezen Summát kezekbe quietantia és annak idejiben arról léjendő számadások
mellett által adattassa... . "(F 27 Csíkszék iratai, XLVIII/2)
Kolozsvár, 1791. március 12.
Gr. Bánffy György kormányzó és Székely Dávid kancellár által jegyzett guberniumi leirat
Csíkszék tisztségéhez a csíksomlyói iskola helyreállítása, illetve a szükséges javítási munkálatok, és az azokra kiutalt pénzösszegek és számadások ügyében. Hivatkozva Csíkszék
tisztségének azon jelentésére, miszerint a 76 rajnai forint 3Y2 krajcár nem elegendő a
nevezett munkálatokra, mivel a provinciális és hadi tisztek számítása szerint a költségek 82
rajnai forintra és 15Yi krajcárra rúgnak, a gubernátor arról informál, hogy a Felséges Udvar
76 rajnai forint 3 Yi krajcárt hagyott jóvá - „ ... nintsen tehát egyébb hátra, hanem hogy

Kegyelmetek a ki szabott Summával meg elégedni, és azzal az Oskolát helyre hozni
igyekezzenek, melly ha nem lehetne, javasoltatik, hogy a Székbeliek is, a kik hasznok itt
fen forog, segedelemmel légyenek. A mi pedig azon jelentést illet, hogy a Padok és egyéb
ingó portékái az Iskoláknak a katonaság által elégettettek, ez a Prefectus és a Professorok
hibáiból történt, kiknek kötelességek lett volna midőn a Katonaság az Iskolákba szállíttatott, minden ingó portékákat onnan más helyre vitetni és bátorságba helyheztetni." [Mellékelve a királyi leirat gr. Majláth József által jegyzett másolata.] (F 27 Csíkszék iratai,
XLVIIl/33)

Csíkszereda, 1791. június 23.
Az 1. székely gyalogezred parancsnokságának átirata Csíkszék közgyűléséhez [madéfalvi
ZöldJános 41 felcsíki alkirálybíróhoz címezve] a csíksomlyói iskolák helyreállítása ügyében.

„A fel adott spetificatio szerént való summát a Csík Somlyai Iskolák renovatiojára hogy
az Felséges Királyi Guberniumtól assignáltatott, ezen tudósítását az Nemes Székek Gyűlés
sének az Cantons Commando köszönettel vévén, melyre nézett kívánván az ingyen
adandó materiale aránt innen kiadandó rendelés és parancsolatot, melynek mostani
effectuma meg nem lehet, mivel az nyári dologidő következik, hanem ennek végével hozzá
állani kötelességnek fog tulajdonittatódni. Ezen Cantons Commandónak kérése pediglen
e volna, hogy az fenn írt assignált summa ide által adattatnék, egy tiszt urat Somlyóra
küldvén, mely is minden reparatiokot helyre állíttasson, az pénzben kerüllő munkát
igazán kifizessen, mely nélkül az matériák praestatiojához hozzáfogni nem is lehetséges,
mert azon reparatiót az Cantons Commando maga kivánnya véghez vinni." (F 27,
Csíkszék iratai XLVIII/2)

Csí.kszentgyörgy, 1791. szeptember 24.
Az 1. székely gyalogezred parancsnokságának átirata [jefzYzi br. Graffen ezredes] Csíkszék
főkirálybírájához, homoródszentmártoni Bíró Gáborhoz, 2 a csíksomlyói iskolák helyreállí41
42
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Madéfalvi id. Zöld János az 1763-1799 közötti időszakban táblai írnok, felcsíki ülnök, majd alkirálybíró
volt. Két rendben, 1767-ben és 1772-ben is a szeminárium Lukács-féle alapítványának ellenőrző provisoraként tűnik fel. BÁNDI 1896, 319; ENDES 1994, 198, 205-206, 237-238.
Homoródszentmártoni Bíró Gábor (t1802) az 1773-tól II. József haláláig terjedő időszakban felcsíki

„ ... A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA.„ „
tása ügyében. „A Nemes Két Csík és Kászon Székek Tisztei sub 19-na hujus anni currenti
valamint annak előtte is [kérte] ezen Cantons Commandot, hogy az Csík Somlyai Oskolák
építéséhez hozzá kezdhetnének egy Tiszt urat oda rendelni, a mi hibák vadnak fel vétessék,
az szükséges matériálékról rendelések tetetthetnének és egyszersmind egy Petsétet is az
Cantons Commando subscriptioja rá írás végett küldvén, és visszaküldeni is requirálván,
hogy ha a Seminarium fundussát bíró Kovács Máttyás a pénzét, arra tett renovatio árával
el nem venné, tehát törvényesen lehessen ellene procedálni; igenis tisztelettel vévén, melyre
az Méltóságos Fő Király Bíró úrnak vissza válaszolni el nem múlattam, hogy:
1-mo Ne terheltessék a Méltóságos Fő Király Bíró úr oly rendelést maga részéről meg
tenni, hogy minden nemből álló materiálék specificatioban kidolgoztassanak, melyben az
militáris részre külön, az provinciális részre is külön, úgy mind példának okáért tégla,
füveny, mész, kő, fa, gerenda, lécz, deszka, kézi munkás emberek fejszével, faragók, áts
mesterek, amiképpen kívántatnak, szekér marhákkal mennyi számból a militáris részre
mi esik, úgy az provinciális részre is, melyet párjában velem közleni ki kérem, hogy az
militáris részre falunként hadd tudgyam ki repartiálni, és a katona részt rá adstringálni
és magamot mihez tartani.
2-do Az Cantons Commandonak subscriptioját rá írás végett ide küldött Petsétet nem
lehet subscribálnom, mivel az meg nevezett Kovács Máttyás azon Seminarium
fundussának meg vásárlása, hogy s mi módon meg tartása végett, az Felséges Armorum
Praefecturához recurált, míglen onnan választ nem vész, addig őtet nem lehet mind
katonát se tőllem, sem mástól semmire se fogni, hanem az felsőbbségektől kelletik ezen
dolog aránt várakoznunk, tudni illik a mit az Felséges Armorum Praefectura az Felséges
Királyi Guberniummal el fog végezni, melynek elérésével magunkat helyeztetvén és Kovács Máttyást is mire fogni legottan meg tudván, ha az vására állandósnak maradé vagy
nem." (F 27 Csíkszék iratai, XLVIII/2)

Csíkszentgyörgy, 1791. október 10.
Az. I. székely gyalogezred parancsnokságának átirata Bíró Gábor csíkszéki főkirálybíróhoz

a csíksomlyói iskola javítási munkálatai ügyében. „Die 3-tia hujus velem közlött a Csík
Somlyai Oskolák igazítására való kivánhatásnak Spetificatioját az Nemes Székek Tiszteitől sub 8-va ejusdem praesentati különös tisztelettel vettem. Kívánván ugyan, hogy 1O-ra
et 11-ra mindenek Somlyóra meg vitessenek és a dolgosok is elő állíttassanak, de a későn
ide érkezett tudósítás mián éppen lehetetlen, mindazon által mindgyárt a Repartitiot
aznap a falukra ki bocsátottam, úgy hogy az most közelítő csütörtökön minden Somlyón
meg légyen, és Tiszt urat is oda rendeltem úgy mint Herovits zászlótartó urat, a ki az
repartiált kivánhatókat számban végyen, és amiglen minden dolog végire menyen, magam részemről jelen légyen." (F 27 Csíkszék iratai, XLIX/57)

Taploca, 1791. december 1.
Fogalmazvány a Csíksomlyón lakó Kovács Mátyás katonarendű személy perbehívásáról.
„Ezen folyó 1791-ik esztendőben November 23-ik napján citáltattam ad 8-um az Inctus ő
kegyelmét Méltóságos Két Csík, Gyergyó és Kászon székek Fő tiszt úr őnagysága petsétének
erejével ezen Nemes székek eleibe ily okból: A Csík Somlyai Seminariumnak egy belső
fundussa mely vagyon Csík Somlyón in vicinibus nap keletről Aporianum belső fundus,
délről és nap nyugatról a falu utya, északról a Seminarium belseje bíratik az Inctustól.
Melyért ... megis kínáltattam az érette adott summával, de nem leválá, s a jószágot nem
remittálá. "(F 27 ·csíkszék iratai, XLIX/90)

alkirálybíró, majd 1790-1802 között Csíkszék főkirálybírája volt. ENDES 1994, 224, 229, 238.
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Csíkszereda, 1791. december 13.
Az 1. székely gyalogezred parancsnokságának átirata [jegyzi br. Graffen ezredes] madéfalvi Zöld János Felcsíkszék alkirálybírájához a csíksomlyói iskolák javítási munkálatai ügyében. „Herovits zászló tartó úr jelenti, hogy Bíró Emre43 Perceptor úr az munkássoknak
mely az Somlói [! ] oskolánál dolgoztanak, kifizetéssire az pénzt nem akarná által adni,
hol pennig a kit pénz nélkül meg csinálni lehetett, mind végbe vitette, az Vice Király Bíró
úr azért ne terheljen oly rendelést tenni, hogy az munkássok „. az mester embereknek
fizetésse felét [kifizetni] akadály ne legyen, külömben az munkának meg szűnni kellene."
(F 27 Csíkszék iratai, XLVIII/2)

Csíksomlyó, 1801. szeptember 5.
Hofmayer hadnagy, az 1. székely gyalogezred tisztje által a csíksomlyói iskolák javítási
munkálataira vonatkozóan készített költségelőirányzat, mely szerint a kiadásokat 208 rajnai
forint 58 krajcárra tervezik. (F 30Az1. székely gyalogezred iratai, 1/19; másolata F 27 Csíkszék
iratai, LX/48)

Kolozsvár, 1802. január 23.

Gr. Bánffy György kormányzó által jegyzett guberniumi leirat Szász Krizolog 44 csíksomlyói gimnáziumi prefektushoz, az iskolák felújítási munkálataira jóváhagyott 208 rajnai
forint 58 krajcár pénzösszegről, amely a Nemzeti Iskolák alapjából kerül kiutalásra. (F 72 A
csíksomlyói római katolikus gimnázium iratai, 3)

Taploca, 1804. január 18.

Lázár Ferenc 4 5 felcsíki alkirálybírónak Sándor Mihály főkirálybíróhoz írt jelentése a
csíksomlyói iskola javítási munkálatai kapcsán felmerült nehézségek, illetve a költségek
elszámolása tárgyában. „A Csík Somlyai Oskola ház meg újittására még 1802. esztendőben
798/L.32. guberniumi számmal megjegyzett kegyelmes rendelésbe applacidált, és a Camerale Solutorium Officium által effective ki is fizetett 208 Rflor. 58 xról való számadásnak
consignatioját ezen záralékba a közelebbről el enyészett 1803. esztendő Szentjakab hava
16-ról 5596/E.130. guberniumi szám alatt költ sürgető parantsolatnak tellyestittéséül
küldöm: melly consignatioból bőven által láthatni, hogy a fennebb specificált summából
tsak 31 Rf 39x erogáltattak, s kész pénzül még tanáltatnak 177 Rf 19x. Ezen mostan írt
kész pénzbeli summának a kívánt végre való nem fordittása késedelmességét okozta
egyedül a materiáléknak meg nem szerezhetése ('nevezetesen a cserépnek:), ezen Nemes
Székekbe tsak két tserép vető, és égető mester emberek tanáltatván, előre úgy el is voltak
már két esztendőktől fogva foglalva, hogy tellyességgel magokra újj munkát válalni nem
merészeltek mostanig, a mint e ki tetzik az ide rekesztett bizonyittó levélből: eszerént
Segesvárról vagy pedig Brassóból kelletett volna tserepet szállíttatni, de ezerét a tserépnek
az Aedilis Directio által liquidált 8 Rforintokkal meg nem lehetett volna venni, a vecturát
is fel vévén, sőt még itten Taplotzán hellybe a mester emberektől is meg nem vehetni ezerét
8 Rf 20x alól. Továbbá bátorkodom azt is jelenteni a Méltóságos Fő Királly Bíró Úrnak,
43

44
45
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Csíkpálfalvi Bíró Imrét 1785-ben és 1787-ben is járási becslőbiztosként említik. 1798-ban kelt végrendeletében
a csomortáni, csicsói, taplocai és más felcsíki birtokainak használati jogát a somlyói ferenceseknek engedte át,
csíkszentmiklósi birtoka jövedelmét pedig a szemináriumra hagyta. A csíkszentgyörgyi, mindszenti és
csíkszentkirályi zálogos birtokokat szintén az iskolának testálta. Mint a kolostor jótevőjét, a ferencesek kriptájában temették el. CsLvt, F 27 Csíkszék iratai, LXll/71; BÁNDI 1896, 321; ENDES 1994, 355.
Szász Krizolog ferences szerzetes, tanár. 1786-1787-ben ő tanította a gimnáziumban a költészettant és a
retorikát, majd a gimnázium prefektusa lett. 1814-1816 között erdélyi ferences tartományfőnök,
1820-1822 között pedig csíksomlyói házfőnök volt. BÁNDI 1896, 276; MOHAY 2009, 289-290.
Taplocai Lázár Ferenc (1756-1832) csíkszéki tisztségviselő. Karrierje a széki pénztárnoksággal (1799),
illetve ülnökséggel kezdődött, majd 1808-ban ő kapta meg a martonfalvi postamesterséget. A következő
évben egyike lett a nemesi hadfelkelés előkészítésére kiküldött széki biztosoknak, 1810-ben pedig a csíki
országgyűlési követek utasítását szövegező bizottság tagjaként működött. Még ugyanazon évben
Felcsíkszék alkirálybírójává választották, feltehetőleg ez volt karrierje csúcsa. BICSOK 2009b, 10.

„ ... A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA.„"
hogy az Aedilis Directio által liquidált summával tellyességgel ki nem érhetni az Oskola
házon teendő reparatiokot, mint hogy mostan, nem tsak a Kézi Munkások, sőt a Materiálék is nagyon meg árusodtanak. "(F 27 Csíkszék iratai, LXXV/22)
Számadást mellékel a Főkormányszék által a Nemzeti Iskolák alapjából javítási munkálatokra kiutalt 208 forint 58 krajcárról, illetve az abból elköltött 31 forint 39 krajcárról. (F 27
Csíkszék iratai, LXXV/22; és F 28 Felcsíkszék iratai, 207)

Csíkszenttamás, 1804. május 14.
Sándor Mihály főkirálybírónak Lázár Ferenc felcsíki alkirálybíróhoz küldött átirata,
amelyben a br. Brukenthal Mihály guberniumi tanácsostól kapott és átírt utasításra hivatkozva, újabb számadást kér a csíksomlyói iskolák javítására kiutalt 208 forint 58 krajcárról: „ ... a

Reparatiot minél hamarabb meg tétetvén, az egész 208forint és 58 xroknak a számadását
legottan a képpen adgya bé nékem Etsém Uram, [hogy] a Felséges Királyi Gubernium
Parantsolattyának megfelellyen. " (F 28 Felcsíkszék iratai, 224)
Székelyudvarhely, 1804. június 18.

Ugrai László, 46 Udvarhely és Csík székek rendes geometrájának Sándor Mihály főkirály
bíróhoz és Csíkszék tisztségéhez intézett jelentése a szeminárium javítási munkálatainak
ügyében. „A Csík Somlyai Seminarium épülete romladozásai megigazittása végett tett

rendelése szerént a Méltóságos Úrnak, azon igazittandó romlásokat fel vévén, a meg
kévántató materiáléknak mostan follyó árrak s dolgosak fizetése szerént öszve szedvén, a
szükséges költség summáját ezennel sub A. hivataloson bé mutatom, melly summa hogy
szükséges légyen, ki tetzik a dolgosoknak fizettésekből, matériálék árraiból, öszve vetvén
bővebb meg visgálásomat azon épület körrül az 1801-dik Esztendőben fel vett igazittásokra applacidált summával is, ezen munkátedgyeztettem." [A mellékletek hiányoznak.]
(F 27 Csíkszék iratai, LXXVIII/49)

Csíksomlyó, 1805. október 27.

Csomortáni József4 7 szemináriumi régens jelentése Sándor Mihály főkirálybírónak az
iskolák elhanyagoltságáról és a rossz oktatási feltételekről. „Nem az én kötelességem volna,

hogy az Iskolák külső, belső romlottsága és romlandóságai iránt tudósítanám a Méltóságos Urat, mint Iskoláknak érdemes Directorát; mindazon által nehogy valami responsabilitás áradgyon fejemre, egész alázatossággal jelentem, hogy ha másképpen nem tekéntetik az Iskoláknak restauratiojára, rövid üdő alatt a drága épület öszve omlik. Az
Iskoláknak tanítása következik: sem ablakok, sem fütöttok [!,talán fűtők] nintsenek, a
Tisztelendő Páter Professorok zúgolódnak, és azt mondgyák, hogy ők Iskolát nem taníthatnak, ha az hibák meg nem jobbittatnak. Annak okáért instálom a Méltóságos Urat,
méltóztassék az iskolák iránt született nemessi indulattya szerént, a közönséges háznak
fenn tartásáért valamit mozdítani."
(F 27 Csíkszék iratai, LXXXV/56)

Csíkszenttamás, 1805. október 28.
Sándor Mihály főkirálybíró Lázár Ferenc alkirálybíróhoz címzett utasítása a somlyói
iskolák javítási munkálatainak sürgős elvégzése és a költségekről való mihamarabbi elszámolás ügyében. „Kedves Etsém Uram! A Somllyai Iskolák reparatiojára még 1802-ben
833 7. szám alatt assignáltatott 208 Rf és 58 xrokról való számadásnak további haladék

nélkült léendőfel /elküldését a mostan érkezett 6483. számnálfogva is pirongatással újra
sürgetni méltóztatván a Felséges Királlyi Fő Igazgató Tanáts, azon Parantsolatnak
46
47

Ugrai László Bécsben tanult székelyudvarhelyi mérnök, a gr. Teleki család építőmestere. Készített terveket
a marosvásárhelyi Teleki Téka, a székelyudvarhelyi Vármegyeház (ma Polgármesteri Hivatal) és a kolozsvári unitárius kollégium építéséhez is.
P. Csomortáni)ózsefferences szerzetes, tanár. A gimnáziumban 1786-1787-ben tanított, majd a 19. század
elején ő volt a csíksomlyói szeminárium régense. BÁNDI 1896, 276.
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tellyesittéséről a midőn magam Rendelésemet el akartam Etsém uramnak küldeni, az alatt
a Tisztelendő Páter Régensnek eredeti valóságában ide zárt s visszavárandó jelentéséből
nem kitsiny kedvetlenséggel kelletett értenem azon drága épületnek olly romlott
állapottyát, hogy öszve omlásától lehet félni, mellyet az Isten ne adgyon, mert annak terhe
bizonyoson Etsém uramra háromolnék, mint a ki már szinte négy esztendőknek elfollyása
alatt a kezéhez vett pénzt a ki rendelt tzélra fordittani el veszteg/ette. Hogy tehát e ne
következzék, a kezénél lévő pénzből a legszükségesebb reparatiokot további halogatás
nélkült végben vitetvén, olly készületű számadását, mellyet a Felséges Királyi Fő Igazgató
Tanátshozfel lehessen küldeni, meg tenni el ne mutassa, addig is ezen Levelemnek vételével
leg ottan okát adván, hogy ennyi üdő alatt miért késett az Iskoláknak meg igazittásával,
hogy én is ahhoz képest magam Relatiomot azonnal meg tehessem." (F 27, Csíkszék iratai
LXXXV/56)

Taploca, 1806. november 16.
Györpál Mihály és Botár János taplocai napszámosok nevében kiállított elismervény,
mely szerint a csíksomlyói iskola javítási munkálataiért 6 magyar forint 72 dénárt vettek át
Lázár Ferenc felcsíkszéki alkirálybírótól. „Alább írattak, kereszt vonásunk által adgyuk
ezen iratásunkot arról, hogy a most teldegelő 1806-ik esztendőben, Szent András havának
napjaiban, a Csík Somlyai iffiuság számára fel állíttatott oskolának födele tserepezéséér,
vaklásokér, porhanyózásokér, meg kívántató ablakok tsinálatáért magam f ámból, ablakok renovatiojáért 5 napokra, úgy 1 kémén ajtónak tsinálásáért, én Györpál Mihálly
i.ffiabb, taplotzai gyalog katona nap szám szerént 96 pénzekkel, Botár János üdősbb a
székek reparatiojáér hasonló képpen 1 napra 96 pénzekkel (a magunk kenyerünkön
dolgozván.) Csík Taplotzai Tekintetes Lázár Ferentz Úr Nemes Fel/ Csík Széknek Vice
Király Bírájától ín summa Mf 6 d. 72 hogy kész jó follyó pénzekül ki fizettettünk, vallyuk
az mü igaz hütünk szerént. Taplotzán, Szent András hava 16-ik napján 1806-ik esztendő
ben." Az elismervényt hitelesítette Csedő Ignác felcsíki ülnök, láttamozta Csomortáni]ózsef
szemináriumi régens. (F 27 Csíkszék iratai, XCI/55)
[h.n.], 1808. június 13.
Rajmond József regimentpallér elismervénye és számadása a csíksomlyói iskolák épületein végzett javítási munkálatok költségeiről. Eszerint az építőanyagokra, a kőműves- és
„ahhoz tartozandó aprómívessek "fizetésére elköltött összesen 161 rajnai forint 36 krajcárt.
(F 28 Felcsíkszék iratai, 322)
Csíksomlyó, 1809. január 18. előtt
Csomortáni József szemináriumi régens Csíkszék tisztségéhez intézett „alázatos
instantziája "új alumniális házak építése ügyében. „Semmi szerentsésebbé hogy nem tészen
egy Birodalmat, mint a tanult férfiaknak számos volta, bizonyittya eztet a hajdani Görög
és Római Birodalomnak nagysága, a tanultság pedig az oktatásra megkívántató alkalmatosságok ki szerzése nélkül nem lehetvén: ehhez képest én is kívánván édes nemzetemnek boldogságát, tőllem kitelhetőkben elé mozdittani, az ifiuságra nézet azt tanáltam
hasznosnak, hogy mivel Nemes Hazánkfiai közül oly kegyes jóságú urak tanáltattak, kik
az ifiak nevelésére bizonyos summát bé tettenek, oly határozással, hogy a letett summának
interesse fordittassék ezen Somlyai Seminariumnak fel allittandó házainak szaporittására, tudván azt, hogy a mostani alumniális házak nem elegendők, mely miatt sok nemes
atyánkfiainak gyermekei kiszorulni kételeníttetnek, hogy tehát sok szülőknekjövendőbéli
örömökre, számosabban lehetne a Szémináriumba bé venni. Instálom alázatosan a
Tekintetes Tisztséget, méltóztassék a nemes Katonai Státusnak leendő eggyet értésből oly
határozást tenni, hogy a közönséges jóra nézett épittendő alumniális házakra kívántató
matériáléknak meg hordásávalfel segittetnék a Tisztelt Fundátoroknak ezen szent tzélja. "
(F 27 Csíkszék iratai, CIII/65)
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„.„ A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA... "
Csíksomlyó], 1809. január 19.
Csíkszék tisztségének [madéfalvi Zöld János által jegyzett] átirata az 1. Székely gyalogezred parancsnokságához, a csíksomlyói nevelőház építése ügyében. „A Csík Somllyai Semi-

narium Régense Tisztségünkhöz bé nyújtott instantziáját maga valóságában visszaküldés
mellett olly barátságos tisztelettel közöljük a Nemes Regementtel, hogy az abban foglalt
szent tzélnak tellyesittésbe vehetése okán, mellyet a Nemes Regement is remélljük meg nem
tagad, akit a Nemes Status segedelmezése módgya aránt egy Commissionak miként és hol
létéről terminus tétettessék és Commissariusok rendeltessenek, mellyre a Provincia/is
Status résziről már ki nevezett Fel Csíki Királly Bíró Taplotzai Lázár [Ferenc], Regius
Perceptor Domokos Ferentz és Kováts Ferentz Publicus Notarius atyánkfiával a Nemes
Regement részéről is ki nevezendő Concomissarius urak egyet értésével az egész szent
tzélnak leggyorsabb telyesedése tökéletességbe mehessen." (F 27 Csíkszék iratai, CIII/65)
Csíkszenttamás, 1809. április 20.
Sándor Mihály főkirálybírónak Lázár Ferenc felcsíki alkirálybíróhoz küldött átirata, amelyben a csíksomlyói iskolák javítására kiutalt 208 forint 58 krajcárról kér haladéktalan számadást. „Kedves Etsém Uram! Ezen holnap 11-dikéről írott Levelem mellett közlöttem vala

a Felséges Királyi Fő Igazgató Tanátsnak 1618 idei számmaljegyzett Rendelését a Somlyai
Oskolák Reparatiojára adott pénzről való számadás iránt, meg hagyván a kévánt számadásnak további halogatás nélkült léendő megtételét, de amíg aztot kezemhez kaphattam
volna, imé újabb Sürgető Parantsolat is érkezett 2138/L.80. számok alatt, melyet, valamint az ez előttit is visszavárás mellett, eredeti valóságában csak azért közlök, hogy meg
látván a számadásnak szorgos voltát, halgatással ne mellőzze a dolgot, mert ha még egy
Rendelés érkezik, a bizonyoson a fizetés felfüggesztését is, az Udvari Határozás szerént,
mely normativául le küldetett, magában fogja foglalni, és nem is ok nélkült. " (F 28
Felcsíkszék iratai, 346)

Csíkszereda, 1817. február 9.
Fekete István Csíkszék mérnökének jelentése Sándor Mihály főkirálybíróhoz, a csíksomlyói iskola főigazgatójához, a tanintézmény épületének kijavítása ügyében. „ Tekintetes Lá-

zár Ferencz Vice Királybíró Úrnak múlt esztendői július 30-án költ hivatalos kérésénél
fogva a Csík Somlyói Oskola fogyatkozásait, az ahhoz meg kívántató Helyrajzzal együtt,
kettős rubrican felvetésekkel Nagyságdnak elsőbben, mint ezen oskolák Méltóságos Fő
Curátorának al-írás [! ] végett (a Tisztelendő Gvardián Úr alázatos bizodalma és kérelmének e végett tett kinyilatkoztatásával.), másodszor, mint Méltóságos Fő Királlybíró Úrnak
a maga hellyére léendő küldés végett bényújtom." [A mellékletek hiányoznak.] (F 27
Csíkszék iratai, CXXXVIII/8)

Kolozsvár, 1820. május 5.
Branyicskai br. Jósika János guberniumi tanácsos által jegyzett leirat Csíkszék tisztségéhez, a „ Csík Somlyai Gymnasium és Normális Oskolabéli romló/élben lévő épületnek és
azokhoz tartozandó belső készületeknek szükséges meg ujjittásai" ügyében. Értesíti a
tisztséget, hogy az Andrási Rafael 48 által felterjesztett költségelőirányzatot az Aedilis Directio jóváhagyta, „ ... ezen Laistromokat oda való Assessor és Csík Somlyóban lakó Salamon

josefnek által adván, ugyan néki az Királyi Gubernium nevében parancsolják meg, hogy
minek után na innen a fennebb írt czélra, a Normális Oskolák fundussából 400 Rforintok,
a Studiorum Fundusbólpedig 430 Rforintok assignáltattak, említett Salamonjosef/49 ezen
48

49

Kászoni Andrási Rafael (175 7 - 183 3) ferences szerzetes, tanár. II. József halálát követően Csíksomlyón
szemináriumi régens, 1791-1 794-ben gimnáziumi tanár volt. 1807 - 1816 között kolozsvári, majd 1817-től
marosvásárhelyi házfőnök, 1819-1823 között erdélyi provinciális. 1824-1832 között újból Csíksomlyón
működött, házfőnök és az iskolák prefektusa volt. A csíksomlyói kegytemplom kriptájában nyugszik.
BÁNDI 1896, 276.; MKL.
Salamon József az 1799-1810 közötti időszakban felcsíkszéki ülnök volt. ENDES 1994, 238, 243.
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két rendbéli summákat a Csík Gymesi 30-adon tulajdon maga quietantiája mellett fel
vévén, azokkal az iskolákhoz tartozandó romlásoknak az oda való Gymnasium
Praejfectussával egyetértőleg, megújittásokhoz, a fennebb írt Laistromok szerént azonnal
hozzá fogni és mind ezeket szorgalmatosan végbe is vinni, a téendő költségekről illendő
számadást készíteni, és mind ezeket a többször írt Laistromokkal együtt az Királyi Főigaz
gató Tanátsnak annak idejében béküldeni, vagy kegyelmetek által béküldetni tartsa
kötelességének. " (F 27 Csíkszék iratai, CLVI/3)
[h.n.], 1822
Salamon József felcsíkszéki ülnök számadása a csíksomlyói normális iskola javítási munkálatainak céljára a Normális Iskolák Alapjából kiutalt és a kamarai pénztárból felvett 400
rajnai forint pénzösszegről. (F 27 Csíkszék iratai, CLXIV/90)

Kolozsvár, 1825. november 7.
Daniel von Straussenburg guberniumi tanácsos által jegyzett leirat Csíkszék tisztségéhez, melyben értesíti azt, hogy Salamon József ülnöknek a csíksomlyói normális iskola és
gimnázium javítási munkálatairól küldött számadása helyesnek találtatott, és így a további számadási kötelezettség alól nevezett ülnök feloldoztatott. (F 27 Csíkszék iratai,
CLXXXIII/68)

Kolozsvár, 1827. március 7.
Gr. Kornis János guberniumi tanácsos latin nyelvű leirata Sándor Mihály csíki főkirálybí
róhoz, amelyben a csíksomlyói szemináriumépület bővítése ügyében sürgős intézkedésre
szólít fel. (F 27 Csíkszék iratai, CLXXXIX/56)

Csíkszenttamás, 1827. március 31.
Sándor Mihály főkirálybíró Fekete István csíkszéki geometrához intézett utasításának
fogalmazványa a csíksomlyói szeminárium épületének bővítése tárgyában. „Méltóztatván a

Felséges Királyi Fő Igazgató Tanáts ezen mostan minnyár el enyészendő Martiusnak 7-ről
2153/]22. számok alatt a Csík Somlyai Seminarium reparatioja és megnagyobittatása
aránt még tavalyi 8116/L.172. számokkal megkülönböztetett parantsolatnak további
halogatás nélkül való teljesittését hathatósan sürgetni, ezennel szorosan kötelezem az
urat, hogy a tavalyi December 18-án és ugyanazon holnap 20-án e tárgyban tett rendelésemet telyesitteni tovább ne késsék, hanem a Planumot és Költségek Calculussát a Felsőbb
ség eleibe lehető terjesztés végett adgya bé." (F 27 Csíkszék iratai, CLXXXIX/56)
[h.n.], 1828. február 7. előtt
Fekete István geometra levele Sándor Mihály főkirálybíróhoz, a csíksomlyói szeminárium
épületének bővítésére kirendelt háromszéki geometra visszahívása ügyében. „A Csík

Somllyói Seminarium tágasittására szolgáló, a fenn álló épületéhez ragasztani kívánt
épület mineműen léendő voltáról még semmi határ által meg nem tsendesített külömb
külömbféle elmefuttatások egymást még meg emésztetvén, sem a sub nro. 1 alázatosan
ide mellékelt Conceptus szerént ezen külömbségek meg egyeztetése végett a Felséges királlyi
Fő Igazgató Tanátshoz nyújtott Instantziámra még válasz nem érkezvén: azon épületnek
egy újabb hellyre léendő Projectuma aránt való gondoskodás közhírből értésemre esett,
mellynek elő menetelére a sub nro. 2 alázatosan ide mellékelt Conceptus szerént január
13-ik napján ... munkáimat offerálván, a nélkül hogy ezen dolog valaha kötelességemmé
tétetett volna, a sub nro. 3 alázatosan ide zárt levél szerént, becsületemnek meg sértésével
költségemre geometrát kértek ki. Mivel pediglen én ezen ezé/hoz meg kívánható minden
mediumokat a felsőbb és a sub nro. 4 alázatosan ide fektetett Conceptus szerént bízom, és
azért más geometra, annyival kevésbé az én költségemre hozandó, nem szükséges, mellyet
nem az agyaskodás, nem az engedetlenség, nem az elbízottság, sem pedig nem a tudomány
88

„ ... A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉS]OBBÍTÁSOKRA... ,,
vetése, vagy kérkedés, hanem a dolog erősittvén, a fenn forgó ujj ezét minden módon
tellyesittésére a sub nro. 5 alázatosan ide nyullytott [! ] meg esmerés szerént Csík
Somllyón személyesen meg jelentem, de semmi módon el nem fogadtatván,
kéntelenittettem Nagyságodnak alázatosan esedezni, méltóztasson a Nemes háromszéki
geometra meg téréséről és béfogadhatásomról kegyes rendelést tenni." [A mellékletek
hiányoznak.] (F 27 Csíkszék iratai, CXCIV/9)
léendő

Csíkszenttamás, 1828. február 9.
Sándor Mihály főkirálybíró Fekete István geometrához címzett válaszának fogalmazványa. „Az úrnak abque dato hozzám utasított kérelmes levelére, mely 7-a hujus érkezett
kezemhez, sajnálva kelletik a záralékoknak reacclusiója mellet visszaválaszolnom, hogy
a Felséges Királyi Fő Igazgató Tanáts tavai 12877/L.620. számokkal jegyzett kegyelmes
határozását, melynek mássát ide is zárom, nékem meg változtatni hatalmamat feljül
múlja." (F 27 Csíkszék iratai, CXCIV/9)
Kászonimpér, 1828. február 14.
Kászonimpéri BalásiJózsef5° alkirálybíró jelentése Sándor Mihály főkirálybíróhoz, melyben a csíksomlyói iskolaépület felmérésére kért háromszéki geometra megérkezéséről
értesíti a főtisztet. „A nemes háromszéki geometra, tekintetes László jóseff úr ez órában
megérkezék én hozzám a méltóságos úr úrfiával, Mihállyal és az én tanuló gyermekeimmel. jó regvel Isten segítségéből mind az hárman fel indulunk Somlyóra a tudva levő
Planum megállíthatása végett, a melly szándékunkról valamint a Fő Tisztelendő Páter
Provinciálisnak meg írtam, úgy a Méltóságos Főkirálybíró úrnak is ezennel előre azért
jelentem, hogy ha elébb nem lehetne, bár pénteken délben a Méltóságos Úrhoz is szerencsénk lehessen." (F 27 Csíkszék iratai, CXCN/24)
Csíkszenttamás, 1828. február 15.
Sándor Mihály főkirálybíró Balási József kászoni alkirálybíróhoz címzett válaszlevelének
fogalmazványa a háromszéki geometra ügyében. „A tegnapi napról hozzám botsátott s ma
délután ~ ... órakor kezemhez érkezett leveléből értem, Somlyóra való fel jöveteleket a
háromszéki geometra úrral, hová én is igiretem szerént váróba [?] volnék, de én már 3-ik
héttől fogva éjjel nappal a reumatizmussal kénlódom, mely miatt az akaratnak meg nem
felelheték. Már a László jóseff úr meg érkezése meg előzte az én tegnap előtt a Méltóságos
administrator úrhoz küldött requisitiomot, melyben aztot kértem a copialiter ide zárt és
12877/L. 620. tavalyi számai jegyzett decretumnak nyomán, hogy az oda való geometra
urat ide ne küldgye, mivel a mejénk ki most Tölgyesben utazott, de onnan legfellyebb
holnapután vissza érezik, nálam hathatósan fogadást tett, hogy tüstént a plánumhoz fog
s reméltem is igiretinek valóságos foganattyát, következésképpen László jóseff úr ... ideát
veszen a planum kidolgozására, az mostani téli üdő alatt könnyen el készülhet,
minekutánna a Felséges Királyi Gubernium az én késedelem nélkült való relatiomra
kegyelmesen meg fogja határozni, hogy már melyik geometra dolgozza aztot ki." (F 27
Csíkszék iratai, CXCIV/24)
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Kászonimpéri Balási}ózsef (1778-1855) hivatali pályája 1798-ban indult, ekkor lett a Gubemium írnoka,
majd következő évben kászoni ülnökké is megválasztották, mely tisztséget 1809-ig töltötte be. Ekkor
Kászonszék alkirálybírájává választották, mely tisztségét 23 évig viselte. 1832-ben a marosvásárhelyi királyi
ítélőtábla bírája lett, emellett 1828-1841 között építtető biztosként Csík székháza, az ún. Pretórium
építését koordinálta - ez tekinthető legmaradandóbb közéleti megvalósításának. Pályája csúcsát 1841
novemberében érte el, amikor megkapta kinevezését Csíkszék főkirálybírói tisztségére. Főtiszti hivatalát
1849 márciusáig töltötte be, amikor - mint a magyar szabadságharc iránt eléggé el nem kötelezett
személyiséget - Gál Sándor ezredes megfosztotta tisztségétől. Ezt követően visszavonult a közéletből.
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Csíkszentmihály, 1828. július 6.
Fekete István geometra levele Sándor Mihály főkirálybíróhoz az általa elvégzett munkálatok, illetve a fizetése terhére kirendelt háromszéki geometra ügyében. „A Nemes Három-

szék geometrájának salariumomból által adott 48 R. forint conventionális monétabéli
summáról, a múlt április 9-én költ assignatiója szerént Nagyságodnak, azon pénzen Csík
Somllyón a Páter Franciscanusok Conventje territoriumán a Fő Tisztelendő Orbán Antat5 1
Provinciális ő Attyasága tettzésére projektálni kívánt Ujj Seminarium Planumabeli és olly
dolgokért adatott, amellyeknek tellyesittéséről a február 12-én Nagyságodhoz nyújtott
acták szerént, de a Nagyságod lelkiesméretes tudása szerént, én hozzám sem semmi
rendelés, sem pediglen senki requisitiója nem tétetett: sőt inkább a Seminarium, a Convent
és a Praetorium territoriuma felvételére Nagyságtoktól dolgosokatnem nyerhetvén, privát
erszényemen fel mértem, és a Seminarium és Oskola Technographicum planumát
elkészittetvén, e tárdgyban áldozatot tettem. De Nagyságod méltóztatván február 12-én
költ Rendelése által magához parantsolni, a Felséges Királlyi Fő Igazgató Tanátsnak a
szükséges Planumról a tájban érkezett Kegyelmes Rendelésének tellyesittését méltóztatott
személlyesen meg tiltani, mellyet a szükségesek általam tellyesittve és kézbe lévén, fáradtság nélkül meg tehettem volna. ... A Virtusnak az Élet és a Hivatal fenntartására kegyelmesen nyújtott salariumom megcsonkittásával való megjutalmaztatása által okozottfájdalmamat a Felsőség előtt kéntelen volnék kinyilatkoztatni, mellyet megtenni azért kedvetlen
vagyok, mivel a Nagyságod drága neve fenn forogna benne. Instálok azért Nagyságodnak
alázatosan, méltóztasson a Seminarium épittésbeli fundussából a salariumomból el vett
48 R. forint pénzemet meg adatni, a Felsőbbség eleibe terjesztett munkáimra tett költségeim illy módon léendő elhalgatását kegyesen elfogadván... " (F 27 Csíkszék iratai, CXCIV/24)
Csíkszenttamás, 1828. július 18.
Sándor Mihály főkirálybíró válaszlevele Fekete István geometrának, melyben tudatja vele,
hogy nem áll módjában a szeminárium építési alapjából megtéríteni a háromszéki geometra
kiszállására a Fekete István fizetéséből levont 48 rajnai forintot - „ ... ne kedvezzen tehát az

úr se nékem, se másnak el vont fizetésének képzelt vissza nyerhetésében, hanem ha aztat
ki eszközölheti örvendeni fogok, de bajosan hihetem e részben munkálkodásának
foganattyát, tudva lévén a Felsőbbség előtt hányszor sürgettetett légyen a Plánumnak
elkészittése. "(F 27 Csíkszék iratai, CXCIV/24)
Csíkszenttamás, 1831. március 29.
Sándor Mihály főkirálybíró Andrási Rafael gvárdiánhoz küldött levelének másodpéldánya
a csíksomlyói szeminárium bővítése ügyében. „A Felséges Királlyi Guberniumnak idei

200/L.5. számok alatt költ Kegyelmes Rendelése szerént a Somlyai Seminariumnak
ampliatiojára nézve nemrégibe készíttetett planum az evégre meg kévántató nagyobb
költségek tekéntetéből eő Felsége előtt helyt nem tanálván, az írt Seminariumnak kevesebb
költségen s következőleg kissebb kiterjedésben lehető nagyobbittása okán minő tudósittás
tételére méltóztatik a tisztelt Fő Igazgató Tanáts Atyaságodat a citált Rendelésében kötelezni, annak ide zárt mássából meg tettzik, melyet szükséges tudás s maga alkalmaztatása
végett oly további meg jegyzéssel közlök, hogy a Szék Geometrájával is az érdeklett
Rendelés mái napon közöltetvén, ő is e részben az Atyaságoddal léendő edgyet értésre, s
amik őtöt illetik azoknak pontos telyesittésére utasíttatott. Továbbá arra is kévántam
atyaságodot figyelmetesé tenni, hogy a mint a közelebbről tartatott Marchális Széken
eléfordult vala ezen Tárgy, hogy ki miben akar segittséggel lenni a kérdésben forgó építés
aránt, tsak a lett a conclusum, hogy müdőn [!) telyesebb számmal fog a Gyűlés lenni,
akkorra halasztatik ezen dolognak elé vétele, de azon gyűlés bizonytalan tartására nem
51
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P. Orbán Antal szerzetes, tanár. 1809-1812 között a szónoklat- és költészettan tanára a csíksomlyói gimnáziumban. 1826-1838 között erdélyi ferences tartományfőnök volt. BÁNDI 1896, 276; MOHAY 2009, 289.

„.„ A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA... ,,
lehet a Relatio megtételével várakozni, s azért szükséges a Relatiot úgy tenni, hogy a
népnek segedelmezéséhez szegény volta miatt kevés reménység lehet. (F 27 Csíkszék
iratai, CCI/73)

Gyergyószentmiklós, 1831. október 12.
Jánosi Márton csíkszéki mérnök Sándor Mihály főkirálybíró hoz intézett jelentésének
másolata a csíksomlyói szeminárium bővítése ügyében. „A Csík Somlyai Seminarialis Épület

tágosittatása tárgyában tisztelendő Andrási Raphael, s ezen Seminarium fungens Regense
ő atyaságokkal két versben volt öszve jövetelem alkalmatosságaival a tisztelt elöljárók azt
declarálták, hogy ezen Seminarialis Épületnek az esztendőnként szaporodó, s abban
neveltetés végett külömbféle conditiók mellett bé vétetni kívánkozó Ifjuság, és Sánta, Dénes
s a Molnár Fundatiokkal meg szaporodottfundatisták száma miatt tágasittatása iránti a
Seminarialis Fundushoz, és az tsak most említett környülállásokhoz szabott szándékok
már innen fel lévén adva, s az a tartománybéli Méltóságos Aedilis Directio által is előttök
esméretes igen ezé/arányos Planumba is lévén foglalva, magokat ez úttal is kéntelenek
azon Planumra provocálni, annyival is inkább, mivel se az abban foglalt alkalmatosságok számából, se azoknak extensiojából semmit is ki nem hagyhatnak anélkül, hogy az
érdeklett Épület tágasittatása tzélyából ne veszeszszenek [! ] . Véllekedésem szerént tehát az
aránti gondoskodás maradt volna továbbra fenn, mimódon lehetne azon citált Plánumot kevesebb költséggel felépíttetni? Ez aránti alázatos vélekedésem abban állana,
hogy mivel a tapasztalás szerént eddig is most is a Csík Somlyai Gymnasiumba a Deák
nyelv tanulása, úgy ezen tágasittandó Seminariumban nevelés végett ezen Prefecturának
minden renden lévő !fiai bé vétettek, és bé vétetnek mindenkor is ha csak hely vagyon, ne
lenne talán igasságtalan meg terheltetése lakossinak, ha ezeknek mind a Provincia/is
részen, mind a Huszár s Gyalog Katonai renden lévő Classissa a General Comándó úttyán
a szándékba forgó Seminarium tágosittására megkévántató napszámoknak, vecturáknak, s kész pénzben nem kerülőfa és kő materiáléknak a Felséges Királyi Gubernium
által a szokásban lévő proportio szerénti ingyen való praestatiojára szorittatnának, a
melyet sok felé oszolván ezen tereh [! ] , senki erőssen meg nem érezne, ellenben pedig a
tágasittásra projectált költségek jóval megkissebbednének. "(F 27 Csíkszék iratai, CCV/48)
Csíkszenttamás, 1831. október 26.
Sándor Mihály főkirálybíró Andrási Rafael gvárdiánhoz küldött levelének fogalmazványa
a szeminárium bővítése tárgyában. „Béadván a szék geometrája jánosi Márton ide köze-

hozzám a Somlyai Seminariumnak kevesebb költségen miképpen lehető
tágasittatásáról való vélekedését, aztot ezennel elébbmozdittás végett vagyon szerencsém
leküldeni, tudva lévén atyaságod előtt az idei 200/L.5. számok alatt e tárgyban költ és
általam Martius 29-ről közöltetett Kegyelmes Guberniális Rendelésből az, milyen pontokra
kelletik figyelmezni ezen Geometra Relatio felküldése alkalmatosságával. "(F 27 Csíkszék
lebbről

iratai, CCV/48)

Csíkszenttamás, 1832. február 15.
Sándor Mihály főkirálybíró Csíkszék alkirálybíróihoz intézett utasításának fogalmazványa, marchális székgyűlés összehívása tárgyában. „Minthogy pedig itten ollyan tárgyak

fognak előfordulni, melyek az egész Universitas jelenlétét megkévánnyák, ú. m. a többek
között a felségesen confirmált vicetiszt uraknak Hivataljaikban való bé iktatása, a
Praetoriumnak miképpen lehetőfelsegélléséről és a Csík Somlyai nevelő háznak miképpen
eshető ampliatiojáról való tanácskozás, ez okon szükség leszsz nemtsak a tehetősebb
Nemességet és Tisztviselőköt, hanem a Tisztelendő Clerust, Székely [Zsigmond 52 ] királybí52

Pókakeresztúri Székely Zsigmond felcsíki assessor, mozgóbíró, 1830-1849 között felcsíkszéki alkirálybíró, 1846-ban az úrbéri bizottság tagja. 1848 nyarán a szék madéfalvi csendőrbiztossá nevezte ki. A
szabadságharc alatti ténykedése miatt a világosi fegyverletétel után vizsgálati fogságba került. Családja
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rónak a Szépvízi örménység személyesseit, Balónak [Baló József53] a Gyergyó Szent Miklósi örménység személyesseit és Falusi Előljárókot is oda meghívni." (F 27 Csíkszék iratai,
CCVII/41)

Kolozsvár, 1832. április 10.
Branyicskai br. Jósika János gubernátor által jegyzett latin nyelvű főkormányszéki leirat
Andrási Rafael csíksomlyói gimnáziumi prefektushoz a szeminárium építése ügyében. Tájékoztatást kér, hogy Csík-, Gyegyó- és Kászonszék lakossága milyen építőanyag-, napszám- és
pénzbeli segítséggel fog hozzájárulni az építkezéshez? Véleményt kér ugyanakkor arra
vonatkozóan is, hogy a diáklétszem szükségessé tenné-e a gimnázium bővítését is? (F 72 A
csíksomlyói római katolikus gimnázium iratai, 26)

[h.n., i.n. - 1832 után]
Ismeretlen kéztől származó latin nyelvű kimutatás a csíksomlyói szeminárium építésére a határőrezredek, a nemesség és a polgári rend által felajánlott és beszolgáltatott
építőanyag-, napszám- és pénzbeli segítségről. (F 72 A csíksomlyói római katolikus
gimnázium iratai, 35)
Csíkszenttamás, 1833. május 9.

Sepsiszentiványi Henter János5 4 építtető biztos jelentése Sándor Mihály főkirálybírónak
a szeminárium építése ügyében. „A Felséges Királyi Fő Igazgató Tanáts kegyelmes Decretuma következésében a közelebbről következő esztendőben a Csík Somlyai Seminarium
építésének okvetetlen végre kelletvén menni, annál fogva idén minden pénz és fa béli
ígéreteknek öszve kelletik gyűjtődni, mint hogy pedig a Nemes katonai rend a részéről ígért
pénzbéli summát már administrálta is, ezennel bátor vagyok a Méltóságos Fő Király Bíró
urat alázatosan instálni, méltóztassék a Tekintetes Al Király Bíró urakhoz oly kegyes
rendelést kibotsáttatni, mely szerént a Polgári rend részéről is az Marchaliter ígért summa
fel szedettetvén nékem hováhamarább bé adattassék, hogy azzal a meg kívántató
materiálék még idén jó ideibe meg szereztethessenek. "(F 27 Csíkszék iratai, CCX/3 3)

Csíksomlyó, 1833. május - 1839. február
Pénztári naplók, nyugták, elismervények, számadások a csíksomlyói szeminárium illetve
a gimnázium építésére befolyt, és Puskás Tamás 55 építtető biztos rendelkezésére bocsátott
összegekkel. Összeállította Puskás Tamás, ellenjegyezte P. Györfi Ferenc,56 aki 1838-ban
átadta, illetve P. Darvas Venánc, 57 aki átvette a gimnáziumi pénztár kezelését. (2. táblázat)
(F 72 A csíksomlyói római katolikus gimnázium iratai, 47)

Csíksomlyó, 1834. január 14.
P. Györfi Ferenc gimnáziumi prefektusnak a Guberniumhoz intézett latin nyelvű kérvénye, amelyben a csíksomlyói iskolák épületének kijavítását sürgeti. Az épületet romos

53
54
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nemessége 1847-ben Csíkszék közgyűlése előtt bizonyítást nyert. ENDES 1994, 244, 249, 251, 266-267,
271-272, 282, 316.
Csomafalvi Baló] ózsef gyergyói assessor 1810-ben árvaszéki bíró volt, majd 1813- 1839 között alkirálybíró, 1846-ban az úrbéri bizottsági tagja, 1848-ban pedig csendőrbiztos Csomafalván. ENDES 1994, 240-242,
244,247,249,251,253,257,266,273.
Sepsiszentiványi Henter János, a család csíkszentimrei ágából, az 1826-1846 közötti időszakban több
tisztséget is betöltött Csíkszében: volt széki pénztárnok, ülnök, úrbéri bizottsági tag, karrierje csúcsán
pedig, 1834-től, alcsíki alkirálybíró. A szeminárium építtető biztosa. ENDES 1994, 244, 249, 251, 266.
Puskás Tamás csíksomlyói plébános a 19. század derekán, a gimnázium építtető biztosa.
P. Györffi Ferenc szerzetes, tanár. A gimnáziumban 1814-1817 között tanított, majd 1832-1838 között
somlyói házfönök és a gimnázium prefektusa volt. 1838-1844 között ő volt az erdélyi tartományfönök. BÁNDI 1896, 277; MOHAY 2009, 289-290.
P. Darvas Venánc ferences szerzetes, tanár. Csíksomlyón 1816-1818 között az alsóbb iskola tanára volt,
majd 1821-ben a grammatika és szintaxis osztályokat tanította. 1838-1842 között a csíksomlyói ferences
rendház főnöke volt. BÁNDI 1896, 277; MOHAY 2009, 290.

,, ... A CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA.„ ,,
állapotúnak nevezi, amelyet az összeomlás fenyeget. A gerendák a beömlő eső miatt elrothadtak, a falak omladoznak. Emlékezteti a Főkormányszéket, hogy az iskolaépület állagát
már két éve felmérte a szék mérnöke, Jánosi Márton,5 8 azonban az ügy azóta se haladt előre.
Felhívja a figyelmet, hogy a tervek szerint az építendő szeminárium 5 lábbal magasabb lesz,
mint a gimnázium, ezért javasolja az utóbbinak a szeminárium magasságáig történő megemelését. [A mellékletek hiányoznak.] (F 72 A csíksomlyói római katolikus gimnázium iratai, 132)

Kolozsvár, 1834. január 25.

Kovács Miklós 59 erdélyi püspök P. Györffi Ferenc gimnáziumi prefektushoz címzett latin
nyelvű levele, amelyben támogatja P. Györffi javaslatát a gimnázium épületének megemelésére vonatkozóan, megjegyzi azonban, hogy a következőkben mindenféle Guberniumhoz
intézendő felterjesztést a püspök útján kell eszközölni. (F 72 A csíksomlyói római katolikus
gimnázium iratai, 51)

Csíksomlyó, 1835. március 20. [utólagos kiegészítésekkel]
A csíksomlyói szeminárium építési költségeinek forrásai - a határőrezredek, a nemesség
és a polgári rend által tett építőanyag- és pénzadományok, illetve a brassói harmincadpénztárból kiutalt összegek jegyzéke. Összeállította P. Györfi Ferenc, a gimnázium pénztárának gondnoka. (1. táblázat) (F 27 Csíkszék iratai, CCXVIl/9)
Csíksomlyó, 1839. január 12. - december 20.
Puskás Tamás csíksomlyói plébános, építtető biztos által kiállított nyugták, elismervények a csíksomlyói ferences gimnázium és szeminárium építése, illetve berendezése
céljából Darvas Venánc házfőnöktől átvett pénzösszegekről. (F 27 Csíkszék iratai,
CCXXX/69)
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„... A

CSÍK SOMLYAI ISKOLÁKNAK IGAZÍTÁSOKRA ÉSJOBBÍTÁSOKRA... "

"„. ÍN VEDEREA REPARÁRII ~I iNDREPTÁRII ~COLILOR DIN ~UMULEU- CIUC... "
DOCUMENTE DETINUTE DE ARHIVELE HARGHITENE, REFERITOARE LA
LUCRÁRILE DE CONSTRUCTJE ~I REPARATIE ALE INSITUTIILOR DE
iNVÁTÁMÁNT FRANCISCANE

{1767-1839)
Rezumat

in partea introductiva a studiului, prelucrand documente depistate in cadrul unor
fonduri administrative ~i militare, trec in revista etapele de constructie ale ~colilor franciscane, respectiv ale seminarului de la ~umuleu-Ciuc (Csíksomlyó), lucrari ce au avut loc pe
parcursul secolelor 18-19, intre anii 1730-1735, 1749-1754, 1780-1782 ~i 1833-1838.
Ordinele guberniale ~i instruqiunile juzilor supremi regali ai epocii, rapoartele, devizele,
darile de seama ~i chitantele lucrarilor, precum ~i unele piese ale corespondentei oficiale
aduc noi ~i valoroase contribufii la cunoa~terea acestui subiect pufin cercetat ~i cunoscut.
ina doua parte a studiului, spicuiesc din aceste surse inca needitate, publicand fragmente
din documentele considerate a fi cele mai reprezentative, contribuind, astfel, la popularizarea subiectului, nu doar pentru cercetatori, dar ~i pentru cei neinitiafi.
" ... FOR RIGHTENING AND REPAIRING THE SCHOOLS IN ~UMULEU-CIUC ... "
THE DOCUMENTS IN THE ARCHIVES OF HARGHITA COUN1Y CONCERNING
THE CONSTRUCTION OF THE FRANCISCAN DIDACTICAL INSTITUTIONS

(1767-1839)
Abstract
The first part of the paper reviews the construction phases in the l 8-19th century
(1730-1735, 1749-1754, 1780-1782 and 1833-1838) of the Franciscan schools and Seminar at ~umuleu-Ciuc/Csíksomlyó, according to different documents found in administrative
and military Fonds. The government rescripts, Royal HighJudge reports, statements, receipts or pieces of magisterial corespondence scattered in the archives of Ciuc Seat (Csíkszék),
The First Szekler Infantry Regiment and the Roman-Catholic Gimnasium of ~umuleu-Ciuc
provide new and valuable information on this little known and researched topic.
ln the second part of the paper we present some important documents of the unpublished resources to popularize the subject both for specialists and a larger audience.
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ÚJABB ADATOK A CSÍKSZEREDAI MIKÓ-VÁR
17. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ

Csáki Árpád
A Mikó vár - vagy miként a korábbi századokban nevezték: Mikó-újvár - építése Mikó
Ferenc Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek főkapitánya, fejedelmi tanácsos és erdélyi kincstárnok nevéhez kötődik. A:z. 1661-ban elpusztult, majd 1714 utáni újjáépített kastély keletkezésének ideje már a 18. században vita tárgyát képezte, a 19. században pedig a székely
őstörténet kérdését többek számára megoldani látszó „csíki székely krónika" adatai alapján
hirtelen honfoglalás-kori múltra tett szert. 1
Művészettörténeti értékelésére az 1970-es évektől kezdődően nyílott lehetőség, egyik
első elemzője Debreceni László volt. Pontos és megbízható történeti adatok hiányában
Kovács András az építést Mikó Ferencnek főkapitánnyá való kinevezése ( 1613) utáni évekre
határozta meg, ugyanakkor feltételezte, hogy csonka volt eredetileg a kastély délkeleti és
délnyugati szárnya is, előbbin pedig egy földszintes épület állott. 2 Egy újabb munka, amely
a négysarokbástyás kastély történetével foglalkozott, az épülethez köthető fennmaradt
tárgyi maradványok, ezek közül is a kályhacsempék vizsgálatát tűzte céljául és az 1969-1972
között zajlott helyreállítási munkálatok során előkerült kerámia elemzésével rámutatott,
hogy a korábbi időszakból való kályhaszemek mellett a 17. század első feléből származó,
habán és szász műhelykben készült kályhacsempék igényesen kialakított kastélybelsőről
árulkodnak. 3
Mindezeket az adatokat Szőcs János összegezte a vár történetéről néhány éve megjelentetett kötetében, 4 de ezen túlmenően további forrásokat is bevont az elemzésbe. A széki
törvénykezési jegyzőkönyvek 5 mellett egyaránt felhasználta a 2003-ben megkezdett régészeti kutatások részeredményeit, valamint a művészettörténet számára is egyre több értékes
adatot szolgáltató könyvtörténeti kutatások során előkerült, a vár építésére vonatkozó
adatokat is ismertette. Véleménye szerint Mikó Ferenc 1613 körül, a főkapitányi rang
elnyerésének idején kezdte el építeni martonfalvi udvarházát, amelyet egy évtizeddel később olasz-bástyás várkastéllyá alakított át. A:z. említett szerzők, akárcsak a legutóbbi műem
lékleírást elkészítő P. Kovács Klára6 is elfogadta ugyanakkor azt a véleményét, miszerint a
szabályos négyszögletű, olaszbástyás alaprajznak az erdélyi kastélyépítészetben - így a Mikó
vár esetében is - való elterjedése a fejedelmi építkezéseken 1615-től működő olasz mester
Giacomo Resti 7 tevékenységéhez köthető.

2
3
4
5
6
7

Erről bővebben lásd SZŐCS 2005, 7-9. Tanulmányunkhoz fűzött észrevételeiért, kiegészítéseiért Szőcs
Jánosnak ezúton mondunk köszönetet.
KOVÁCS .1980, 86-87.
KÉMENES 2005a, 29-30, 62, 74, 78. A témáról bővebben lásd KÉMENES 2005b.
SZŐCS 2005, 7-13.
Itt jegyezzük meg, hogy az 1652-1681 közötti A/csíki törvénykezésijegyzőkönyveket tartalmazó két kötet
194 5-ben a Székely Nemzeti Múzeum menekített anyagával pusztult el. SZNM Háborús menekítésijegyzék,
LII. láda.
P. KOVÁCS 2010.
KOVÁCS 1980, 81-82, 89-90; KOVÁCS 2006, 43-44, 106-107.
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Az 1623 áprilisában megkezdett munkálatok 1631-re befejeződhettek, a várban szolgáló
darabontok egyikének a neve ebből az évből ismert.s Az építkezéseknek 1623 körüli
elkezdését igazolhatja egy másik, közvetett adat is. Egy évvel korábban, február elsején az
eperjesi táborban kelt az a fejedelmi oklevél, amellyel Bethlen Gábor Rákoson és Olaszteleken vámszedési jogot adományozott vargyasi Daniel Mihály háromszéki alkapitány (néhány
hónappal később már főkirálybíró) és Mikó Ferenc csíki főkapitánynak, azzal a feltétellel,
hogy a rikai utat megjavítsák és a Kormos patakon hidakat építsenek. Az oklevél 9 ugyan a
vám milyenségét nem pontosítja, a kétdénáros összeg megfizetését azonban mindenki
számára kötelezővé tette, legyen az kereskedő vagy egyszerű utazó. A vámszedés joga
mindkettejük számára jelentős bevételforrást jelenthetett, a Rikán keresztül Homoródra és
onnan Kőhalomra vezető út ugyanis a háromszékiek és csíkiak által is a leghasználtabb
útvonal volt. Éltek is a lehetőséggel, hiszen 1623 áprilisában Háromszék közgyűlése többek
között azzal ruházta fel országgyűlési követeit, hogy eszközöljék ki az egyszeri utazótól a
„Rika útjában" mindkét irányban szedett vám eltörlését, ennek egyszeri alkalomra való
csökkentését. 10 A bevételekből bizonyára jutott Mikó Ferenc építkezéseire, és feltehetően
Daniel Mihály is ekkor kezdte meg olaszteleki építkezéseit.
A várkastély hidvégi Mikó Ferenc halálát (1635. július 15) követően fiára, Mikó Józsefre
szállott, aki még ugyanazon év végén vendégeként tisztelhette a csíki hadak mustrálását
személyesen végző 1. Rákóczi György fejedelmet. 11 Új tulajdonosa azonban csak rövid ideig
bírta, halála után javain, felnőtt korú fiúörökös hiányában 12 özvegye és apja második
felesége 13 osztozott. Az özvegyek, Mikó Ferencné Pókai Anna és Mikó Józsefné Macskási
Ilona közötti megosztozásra valamikor 1636-163 7-ben került sor, ez alapján a vár utóbbinak
jutott. 14 A neki ítélt épület fenntartása és a birtokon való gazdálkodáshoz azonban férfira
volt szükség. Macskási Ilona 15 1638. február 19-én még özvegyként, 16 április 28-án már
alsócsernátoni Damokos Tamás 17 feleségeként szerepel. 1s
A kolozsmonostori konvent előtt kötött plenipotentiariusi levél alapján ezektől az évektől kezdődően Damokos Tamás vált a vár urává. A háromszéki származású Damokosnak
azonban Csíkban sem tisztsége, sem családi birtoka nem volt, még az 1643-as lustrában sem
szerepel az ottani hadkötelesek között. Hat-hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy Damokos
gazdaságilag annyira megalapozza magát, hogy Lázár István halálát követően 1645 körül 19
elnyerje a szék főkirálybírói tisztségét.
Ezt megelőzően azonban a vagyonmegosztás során Macskási Ilonának jutott birtokrész
nem volt elégséges az épület fenntartásához. Ezzel magyarázható az, hogy Damokos Tamás
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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SZŐCS 2005, 26.
DANIEL 1894, 101-103.
SzOkl. VI. 72. A kérdéssel három évvel később foglalkozott az országgyűlés, ekkor a Rikán, Zágonban és
Kézdivásárhelyen vámmentességet biztosított a nemességnek. EOE VIII. 323.
MIHÁLY, SZŐCS 1996, 4-6.
1. Rákóczi György 1636. január 30-án adományozta a székelyeknek azt a kiváltságot, hogy fiúörökös
hiányában az örökség leányágon is follyon. A kiváltságot éppen Mikó Ferenc és Toldalagi Mihály járták ki
a fejedelemnél 1635-ben. SzOkl. VIII. 373-376.
Mikó József édesanyja Toldalagi Erzsébet még 1612-ben meghalt. Apja ezt követően, 1617-1619 körül
vette feleségül káposztásszentimklósi Pókai Annát, ezzel zsögödi és más csíki birtokokhoz jutott. KÖBLÖS
1909-1942, 231.
SZŐCS 2005, 34.
Macskási Ferenc udvari kapitány leánya, apja halála (1639) után Macskási Mihály nevű testvérével együtt
több birtokot örököl. 1640-ben például a keménytelki és mezőszengyeli Borbély-rész fölött osztoznak meg.
W. KOVÁCS, VALENTINY 2006, 174.
Ekkor Macskási Ilona Mikó József özvegyeként szerepel. SÁNDOR 1906, 56.
Apja Damokos István, anyja szenttamási Lázár Judit, korábban Henter Gáspár felesége. 1607-ben már
házasok voltak. SzOkl. VI. 25.
SÁNDOR 1906, 56.
SZŐCS 2005, 34. 1646. május 12-án már viselte a tisztséget. SÁNDOR 1906, 64. Egy másik irat 1646. május
20-án említi főkirálybíróként. SzOkl. VI. 179.
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1641-ben a szék másik fő tisztségét, a főkapitányságot betöltő királyhalmi Petki Istvánnak 20
ajánlotta fel a kastély fele részét. Az örökös szerződés szövege jól mutatja a felek anyagi
lehetőségeinek egyenlőtlenségét, Petki István lényegesen „tehetősebb" volt a kastély tulajdonosánál. A contractus értelmében a vár „Marton/alva mellett Sögödfalvafelől"való része
Petki Istvánnak és fiúágon lévő örököseinek jutott. Valójában ez az épületszárny megegyezhetett Mikó Ferenc 1623 előtti udvarházával. Erre enged következtetni az épületrész leírása,
mely szerint a vár udvarába a keleti oldalon lévő főbejáraton bemenve, a jobb oldalon lévő
grádicson az emeletre felmenve a folyosóról nyílott többek között az „öreg palota'', majd
elvezetett egészen a kápolnáig, amit „ templum "-nak nevez a leírás. Petkinek jutottak továbbá
az örökös szerződés alapján az emeleti és alagsori szobák és boltok is, akárcsak a félbemaradt
várbéli istálló, amelynek megépítésére magát kötelezte.
Ezzel szemben a felesége nevében szerződő Damokos Tamásnak a kastély „ Olt felőli"
része jutott. A contractus nem részletezi a délkeleti épületszárnyat, a „mostan feljáró
grádics" azonban azt sugallja, hogy a tulajdonosok az 1640-es évek elején a kastélynak
mindössze ezt a részét lakták, és tartották meg továbbra is birtokukban. Legdíszesebb háza
az ebédlő palota volt, ahol 1654 végén a főkirálrbíró fogadta a Moldvából az ínség elől
menekülő és fejét kötő Mihály alias Tankó Jánost. 1 Ugyancsak ehhez a várrészéhez tartozhatott az 1654-ben említett „aranyas-bástya" is.
A szerződés részletesen szól az öröklődésről is. A kastélyrészért cserében Petki István
Szentimrén, Mindszenten és Menaságon négy jobbágyot adományozott azzal a feltétellel,
hogy amennyiben fiúörökös hiányában a várbeli részt Damokos Tamás és felesége visszavennék, azok Petki István leányági örököseire szálljanak vissza. A várrészt és a benne tett
építéseket megbecsülvén, azok árát ugyancsak leányági örököseinek fizessék meg úgy, hogy
özvegye életéig bírhassa azt.
A közös birtoklást továbbá egy 6 pontból álló rendtartással szabályozták. Ez alapján a
várhoz tartozó darabontok és szolgák mindkét birtokosnak engedelmességgel tartoznak, a
köztük lévő nézeteltérésekben a porkoláb döntsön, fellebbezési fórumként pedig a tulajdonosok maguk határozzanak saját szolgáik sorsáról. A tulajdonjog feletti perekben továbbá
kölcsönös támogatást ígértek a felek leendő örököseik nevében is. A várhoz szerzett javak
és visszaszerzett jobbágyok ugyancsak közös tulajdont képeznek úgy, hogy a pénzen vásároltak összegének felét Damokos Tamás megtéríti Petkinek. Végül, a szűk két évtizeddel
későbbi állapotokat előrevetítve, a háborús időkre való tekintettel a felek kötelezték magukat arra, hogy közös erővel fogadnak és tartanak várőrséget, akik mindkét fél előtt leteszik
az esküt.
Feleségével, Sükösd Erzsébettel együtt Petki birtokba vette a maga épületszárnyát, állandó lakhelye valójában nem itt, hanem a néhány évvel korábban épített lázárfalvi udvarházában volt. A főkapitány azonban gyakran megfordult a várban, hiszen ebben az időben itt,
feltehetően éppen az „ öreg palotában" tartották a szék közgyűléseit.
A szerződés érvényben volt az 1650-es évek végén is. Ifjabbik Rákóczi fejedelem, akinek
idejében Petki István tanácsúr, a fejedelmi tábla elnöke, majd 1655-től főudvarmester lett, 22
lengyelországi hadjáratában Damokos Tamás fogságba esett, időközben felesége is meghalt
(1657 körül). A hatalmas, 4000 tallérra rúgó hadisarc összegyűjtése elvitte vagyonának
jórészét, és feltehetően ennek kifizetésébe adott összegért került a Mikó-vár Petki tulajdonába, amelyhez a várban lévő fegyverek mellett az ingóságok egy részét is megkaphatta.
A kastély lakója 1658-ban Petki veje, a főkirálybírói tisztet is viselő Lázár István lett, aki
egyben Damokos Taqiás gyermekeinek gyámja is volt. 2 3 A II. Rákóczi György fejedelemhez
20

Az alsócsernátoni Damokos és királyhalmi Petkiek már a 16. század folyamán rokonságba kerültek, a

21
22

családok kapcsolatát Damokos Jánosnak (Damokos Tamás unokatestvére) Petki Judittal (Petki István
lánya) való házassága is megerősítette.
SzOkl. VI. 198-199.
TRÓCSÁNYI 1980, 32; MORDOVIN 2009, 385.
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mindvégig hűséges Petki még 1658 nyarán intézkedett a Mikó-vár megerősítéséről, amelyet
nem csak katonákkal, hanem lőfef:"erekkel is ellátott. 24 1659 végén, amikor a várbeli
ingóságait Brassóba menekítette,2 a leltárt készítők már „uram őkegyelme Csíki vára"ként26 említik a kastélyt, amely 1660 folyamán többszört is gazdát cserélt. Lázár István
elfogatását és a görgényi várba való zárását követően a Barcsai-~árti új csíki főkapitány,
Kálnoki Mihály bírta 1660 augusztusában történt megöletéséig, 2 ezt követően újra Lázár
István lakta egészen 1661 októberéig, Csík- és vele együtt a Mikó-vár pusztulásáig.
Máig nem tisztázott pontosan, hogy a teljes kastély örökös jogon vagy csak zálogban került
1657 után Petki tulajdonába. A későbbi fejlemények azt sejtetik, hogy utóbbiról lehetett szó,
és a Damokos-Macskási féle (keleti) épületszárnynak mindössze időleges elzálogosítása
történhetett meg, hiszen az örökösök még a 18. század elején is jogot formáltak az épületre.
A romos, lakhatásra alkalmatlanná vált kastély 1661 után is Petki István birtokában
maradt. Damokos Tamás csak évekkel később szabadult a tatár fogságból, 28 hazatérve pedig
1666 nyarán az anyai ágon örökölt szenttamási birtokon látott hozzá építéshez. 29 Petki
halálát3° követően az említett 1641-es szerződés értelmében a kastély rá és örököseire
szállott vissza, a fejedelem 1675-ben pedig arra utasította a szék főtisztjeit,3 1 hogy a Mikóvárhoz tartozó jobbágyokat adják vissza Damokos Tamásnak. A régi-új tulajdonos azonban
csak néhány évig birtokolhatta, a Béldi-féle összeesküvésben való részvétele ürügyén 1678ban a fejedelem elkobozta, és kincstári tulajdonba helyezte.
Damokos Tamás gyermekei közül Gábor korán, valamikor 1665 után3 2 gyilkosság áldozata lett, Erzsébet nevű lányát az Árva vármegyéből Erdélybe áttelepedett Abafi János vette
feleségül.33 A kastélyra egyedül Erzsébet formálhatott jogot, amit fiai anyjuk halálát (1729)
követően 1732-ben meg is tettek, sikertelenül. Ügyük érdekében csatoltak egy 1715-ben
kelt iratot, amely elismeri Abafi Jánosné Damokos Erzsébetnek a várhoz való jogát.3 4 Az az
erdélyi császári haderő főparancsnoka által 1714 után teljesen felújított3 5 és kibővített
épület azonban lakóház szerepét végleg elvesztve katonai célokat szolgált több mint két
évszázadon keresztül.
Az alábbiakban a gr. Béldi család levéltárából3 6 közöljük az említett, 1641. június 26-án
kelt contractus szövegét, amely egyben rendtartásként is szolgált egészen a Mikó-vár 1661
évi pusztulásáig.
23
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SZÜCS 2005, 36.
Bethlen János is itt keresett menedéket feleségével együtt. MORDOVIN 2009, 403, 406.
A leltárt lásd SZÜCS 2005, 84-91.
SZÜCS 2005, 35.
SZÜCS 2005, 36.
1665 szeptemberében Apafi Mihály fejedelemhez fordult, tőle remélve a 2000 tallér készpénz és további
2000 tallér értékű posztóban meghatározott váltságdíj kifizetését. SzOkl. VI. 303-305. Ezekben az években
vette feleségül Geréb Katát. SÁNDOR 1909, 66. Feltehetően ebből a házasságából született Judit nevű
lánya, akit Kájoni János Semién Gábornéként említ az 1680-as évek elején lett. KÁJONI 1991, 66.
SÁNDOR 1907, 11.
Naplójában Nemes János 1667. január 26-ra teszi Petki halálát. NEMES 1902, 394.
SÁNDOR 1909, 72.
Sógorának, a tatár fogságban sínylődő Damokos Tamásnak küldött levelében 1665-ben Kálnoki Mihály
(Damokos Katalin férje) említett Gábor pazarlásairól, birtokainak feléléséről számol be. SzOkl. VI.
295-297.
SÁNDOR 1907, Hl.
Sándor Imre az Endes család levelei közül említi a Mikó-vár korábbi birtoklására vonatkozóan az 1730-as
évek elején készített tanúvallatást, amely alapján Abaffi Sándor és László megindították a jogi eljárást a
kastély visszaszerzése érdekében. Melléje csatoltak továbbá egy másik, hasonló tárgyú tanúvallatást 1672böl, a jobbágyok összeírását 1650-ből és végül Apafi Mihály fejedelem említett 1675. évi rendeletét,
amelyben Damokos Tamásnak a szék tisztjeivel visszaadatta a várhoz tartozó jobbágyokat. SÁNDOR 1909,
72. A szerző megjegyzi továbbá, hogy az említett iratok 1761-ban Cserei Farkashoz kerültek.
Az építkezésekhez szükséges faanyagot elsősorban Csík és Udvarhely biztosította. SZÜCS 2005, 44. 1716
elején a Fökormányszék Háromszék elöljáróinak is megparancsolta, hogy 100 szál cserefát szállítsanak a
„Mikó várához". Háromszék lvt. KvOL Fond 8 Nr. 1/1176.
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Mi Farkas Ferencz Udvarhely székben Bögözben lakó, Apor Lázár Kézdi széki Al5ó
1horiai, Veres Ferencz Csík széki Szentléleki és Ferencz Gábor Gyergyó széki Tekeröpataki
az mi kegyelmes Urunknak Fejedelmünknek udvari cancellariaján levő hites író deákja,
mindnyájan nemes emberek, úgy mint az ide alá megh írt dologhban fogott köz bírák;
Adgyuk emlékezetre mindeneknek az kiknek illik ez levelünknek rendiben, hogy in hoc
Anno praesenti 1641 die 26 mensis junii, mikoron volnánk Csík székben Mikó Ujvárban,
}övének mi előnkbe egy részről nemzetes királyhalmi Petki István uram Csík, Gyergyó és
Kászon székeknek fő kapitánnya, másrészről nemzetes vitézlő Al5ó Csernátoni Damokos
1hamás uram magha é~ az Colosmonostori Conventben emanáltatott plenipotentialis
levél mellett,felesége nemzetes Macsykási[!] Ilona asszony képében, és mielőttünk szabad
jó akarattya szerint tőn illyen f assiot Damokos 1hamás uram, hogy őkegyelme szeme előtt
viselvén Petki István uramnak eddighlen őkegyelméhez mutatott jóakarattyát s
attyafiúságát, és reménlve hogy ennek utánna is azon jóakarattal s attyafisággal viseli
magát őkegyelméhez;
Erre való tekintetből Damokos 1hamás uram magha és arról költ plenipotentialis levél
mellett nemzetes Matskási Ilona asszony képében Mikó Ujvárának felét, mely vagyon Csík
székben Marton/alva mellett Sögödfalva felől, adá és ajándékozá Petki István uramnak és
őkegyelménekfiúághon levő maradékinak örökössön illyen declaratioval, hogy az miképpen az várban bemenvén jobb kézfelől az garáditson azfolyosóra felmennek, attólfoghva
az Olt vize felől való részei mind az öregh palotával, al5ó és fel5ő házakkal, boltokkal,
házhijakkal, pincékkel és templummal edgyütt Petki István uramé és őkegyelmének
fiúághon lévő maradékié legyenek örökössön; hogy ha pedigh (kitől az Úr Isten oltalmazza) őkegyelmének Petki István uramnakfiúághon defectusa lévén, in eo casu az a rész is
Damokos 1hamás uramnak posteritasira devolváltassék, és ha mit építene az várban és
ahoz tartozó fundusokon Petki István uram, azt jó lelkiesmeretü emberek aestimálván,
igaz becsü szerint való árrát tartozzék Damokos 1hamás uram avagy maradéki
refundálni Petki István uramnak leányághon lévő maradékinak;
Az több részét az várnak mind az mostanifeljáró garáditsal edgyütt Damokos 1hamás
uram maghának reserválá, hozzá tévén ezt is, hogy (mivel az embernek az világhban való
élete ighen bizontalan) ha el5őben történnék is halála Petki István uramnak, mindazáltal
az őkegyelme szerelmes házastársa nemzetes Sükösd Ersébet asszony életéigh az várban
azt a részt éppen, mellyet mostan ad Damokos 1hamás uram, bocsássa szabadossan;
E consenso Petki István uram is őkegyelme erre való tekintetből ada és ajándékoza
Damokos 1hamás uramnak és maradékinak Csík székben Szent Imrehén levő Kováts
Péter es 1hamás nevű két jobbágyit, Mindszentén Miklos Jánost, Ménasághon Miklos
Ferenczet minden örökségekkel, házakkal, gyermekekkel és marhájokkal edgyütt, azon
jussal, valamint őkegyelme Petki István uram bírja; Úgy mindazáltal, hogy ha, az mint
fellyeb is írtuk, őkegyelmének Petki István uramnak fiúághon defectussa lenne és leányághon levő maradékitól Damokos 1hamás uram vagy maradéki visszavennék az várbeli
részt, eo casu az meghírt jobbágyok mind örökségekkel és egyéb pertinentiaival,
marhájokkal, javakkal edgyütt Petki István uramnak leányághon lévő maradékira
devolváltassanak és vissza szállyanak;
Mely várnak jobb móddal való bírásáért őkegyelmek egymás között illyen conditiokat
contrahálának.
1. Az mely kőből rakott istálló ben az várban félben maradott volt, azt Petki István
uram meghépítesse, fele őkegyelme számára s az más fele Damokos 1hamás uramé
legyen, mind al5ó fel5ő részeivel edgyütt, melynek fele az Damokos 1hamás uram részéről
az vár kapuja felől légyen, de az istálló ne aestimáltassék.
36

KmOL Fond 324 Nr. 1, 6-8. A szöveg közlésében az Erdélyi Múzeum által elfogadott átírási szabályokat
követtük. Lásd KOVÁCS 1998. 15-16.
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2. Az mely porkoláb, drabant és egyéb rendbéli várhoz való szolgák /észnek, azok mind
Petki István uramnak és Damokos Thamás uramnak s őkegyelmek maradékinak hittel
légyenek kötelesek és ha valami inconvenientia, veszekedés indultatnék avagy történnék
az várhoz való szolgák között, azjó móddal törvény szerint a porkoláb előtt revideáltassék
és onnan appellatioban őkegyelmek eleiben tanquam dominis eius loci, el bocsiáttassék.
3. Ha valamellyik félnek az várhoz tartozó szolgákon kívül való szolgái valamit ollyat
vétene, mellyért büntetést érdemlene, mód nélkül edgyik az másik szolgáját veréssel ne
illesse s ne bántsa, hanem az ura magha törvény szerint vagy másképpen igazítsa el és
büntesse az ollyan szolgát.
4. Ha valamely peresse támadna Damokos Thamás uramnak maghának vagy maradékinak az várért, abban egyenlő f áratságokkal, költségekkel oltalmazzák maghokat
őkegyelmeket mindkét részről; ha pedighlen valaki valami módon törvény úttya szerint
valamely részét az várnak el találná nyerni és valami úton fiscus kezéhez kerülvén,
őkegyelmek Petki István uramnak conferálnak, ín eo casu is ugyan contentus légyen Petki
István uram azzal a résszel, mellyet mostan őkegyelmének ád Damokos Thamás uram és
az más rész ugyan Damokos Thamás uramnál és posteritasinál maradgyon, s edgyaránt
oltalmazzák maghokat benne.
5. Ha valamely jószágot Petki István uram fiscustól vehetne ide az várhoz, ha pénze
után jut hozzá az summanak felét Damokos Thamás uram deponálván Petki István
uramnak, őkegyelme is kezére bocsiáttya Damokos Thamás uramnak. Ha pedighlen oly
örökséget vagy jobbágyot occupálhat Petki István uram, mely ennek előtte is az várhoz
birattatott, ha pénzel jut hozzá annak is felét Damokos Thamás uram deponálván Petki
István uramnak, őkegyelme azt is közre bocsiáttya, de ha pénz nélkül occupálhat valamit,
pénz nélkül adgya felét Damokos Thamás uramnak.
6. Ha valami zenebona, háború üdő találnajövendőben lenni, az üdőhöz és állapathoz
képest ha mi praesidium kívántatik, azt is egyenlő értelemből és egymás teczéséből
akarattyából fogadgyanak és tartsanak őkegyelmek. Ha pedigh hirtelenséggel történnék
oly állapat és Damokos Thamás uram Csíkban nem találna lenni, ín tati casu Petki István
uram egyedül is fogadhasson praesidiumot mindkét részre úgy, hogy annak utánna ide
jővén Damokos Thamás uram őkegyelmének is deponállyák iuramentumokat.
Ezt is hátra nem hagyván, hogy Damokos Thamás uram ada egy istállónak való helyet
is Petki István uramnak azon meghírt vár mellett lévő magha istállója és marton/alvi
Ábrahám Antal örökségének szomszédságában; Viszont az mely csűre ide az várhoz való
vagyon, azt is, ahoz való fundusának felével edgyütt Petki István uramnak és
őkegyelmenek fiúághon lévő maradékinak az fen meghírt mód szerint örökössön adá;
Petki István uram is egy csűrt ighire csináltatni Damokos Thamás uram számára.
Ighirvén Damokos Thamás uram, hogy ezen compositiot és adománt az őkegyelme
házastársa nemzetes Matskási Ilona aszony is minden résziben helyben hadgya.
Mely dologhnak éppen és igazán, minden részeiben való meghállására, tartására és
betellyesítésére őkegyelmek mindkét részről nekünk kezeket béadván obligálák maghokat
sub poena calumnia.
Kinek bizonságára és erősségére adtuk ez levelünket/ide nostra mediante kezünk írása
és pecsétünk alatt.
Actum et datum ín praedicta Arce Miko Uyuar die et Anno supra notatis.
Gabriel Ferencz mpr.
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NOI DATE DIN SECOLUL AL 17-LEA DESPRE CASTELUL "MIKÓ" DIN
MIERCUREA-CIUC

Rezumat
Castelul „Mikó" din Miercurea-Ciuc (Csíkszereda), sediu al Muzeului Secuiesc al Ciucului,
este cel mai bine conservat monument arhitectural renascentist din Secuime. A fost
construit intre anii 1623-1631 de catre Ferenc Mikó, consilier princiar ~i capitan suprem
al Scaunului Ciuc, Giurgeu ~i Casin, dupa planurile arhitectului italian Giacomo Resti. Dupa
moartea proprietarului (1635), castelul a fost mo~tenit de fiul sau, József Mikó, apoi de
vaduva celui din urma. Recasatorita, Ilona Macskási a locuit castelul impreuna cu noul ei
sot, Tamás Damokos, jude suprem al Ciucului, pana la sfür~itul anilor 1650.
Lucrarea prezinta actul incheiat in 1641 intre proprietarii mentionati ~i István Petki,
capitan suprem al Scaunului, prin care, cele doua parti au devenit coproprietari egali ai
imobilului ~i s-au angajat reciproc la ingrijirea ~i apararea acestuia in fata justitiei sau
inamicului extern. Actul, un adevarat regulament, a servit drept baza organizarii ~i
funqionarii domeniului, pana la distrugerea lui in timpul invaziei turco-tatare din 1661.

NEW DATA FROM THE 17rn CENTURY CONCERNING THE MIKÓ CASTLE FROM
MIERCUREA-CIUC

Abstract
The Mikó Castle - Szekler Museum of Ciuc - is the most representative, well-preserved
renaissance style architectural monument of Szeklerland. Built between 1622-1631 by
Ferenc Mikó, counsellor of the Transylvanian prince and chief captain of Ciuc, according
to plans of the Italian architect Giacomo Resti, the castle was inherited in 1635 by the
owners son Mikó József, and after his death by his widow Ilona Macskási, who continued
to live here until the late 1650's with his new husband, Tamás Damokos, latter chief mayor
of Ciuc Seat. The paper presents a document dated in 1641, by which István Petki, captain
of Ciuc Seat got half part of the castle. The parts mutually bounded themselves to the
preservation, enhancement, protection and defence in front of the law and foreign enemies.
The document, a real regulation, defined the function of the domain till its destruction
during the ottoman Turk-Tartar devastation in 1661.
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ADALÉKOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖ'ITI
SZÉKELY AUTONÓMIA KÉRDÉSÉHEZ

György Béla
Az első világháborút követő történelmi helyzetben, majd a háborút lezáró békeszerződé
sek során Erdélyt elszakították Magyarországtól, és Romániához csatolták, amelynek következtében az itteni magyarságnak egészen új államkeretbe kellett beilleszkednie. A kisebbségi magyarság az erdélyi kérdés megoldását - a gyulafehérvári határozatok, 1 valamint a párizsi
kisebbségi szerződés 2 alapján - az autonómia által remélte megnyugtatóan rendezni, és a
kezdetektől fogva próbálta kiépíteni a maga kisebbségi intézményeit.
A székely autonómia kérdésének egyre gyarapodó irodalma van. Lipcsey Ildikó tanulmánykötete vázlatos összefoglalója a korszak tervezeteinek,3 Szarka László 4 és HéviziJózsa 5
az autonómia típusokat tipologizálta. Az előzőeknél teljesebb összefoglalókat közölt Bárdi
Nándor. 6 A témát kisebb közlemények, szakdolgozatok és nagyszámú újságcikkek gyarapították, amelyekre itt nem térünk ki.
Tanulmányunk a két világháború közötti időszak székely autonómia témaköréhez szolgál
adalékokkal, az 1920-as évek végéről, valamint az 1930-as években történt eseményekkel.
A kisebbségi élet kezdeti politikai passzivitását a későbbi politikai tevékenység évei
követték, politikai szervezetek, pártok alakultak. Még a Magyar Szövetség idején a magyar
autonómia vázlatát Jósika Sámuel elnök kérésére Grandpierre Emil alelnök maga készítette
el. Annak alapja a két, többségében magyarok lakta terület, a Székelyföld és a partiumi rész,
Bánffyhunyadon, Hidalmáson és Zilahon át összekötve, 70 %-ban magyar többségű terület
lett volna. Szerinte a magyar, mint kisebbségi pártra nézve a nemzeti autonómián túlmenő
egész Erdélyre vonatkozó területi autonómia követelése veszélyes lett volna, tehát csak
akkor lett volna támogatható, ha azt egy román párt tűzte volna zászlójára. 7
Kétévi politikai küzdelem, valamint a korai szerveződések után, 1922. december 28-án
megalapították az egységes, romániai Országos Magyar Pártot (továbbiakban OMP). Az
alakuló közgyűlésen elfogadott (később módosított) program alapján a párt követelte „a

nemzeti kisebbségek közjogi alanyiságának az alkotmányban való elismerését, és az
elismerés szükségképpeni következményeként a nemzeti autonómiát". 8
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2

3
4
5
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7
8

1. cikk: "Teljes nemzeti szabadság az együtt/akó népek számára. Mindenik népnek joga van a maga
neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, saját közigazgatással, saját kebeléből választott
egyének által. "MIKÓ 1941, 265.
11. cikk: "Románia hozzájárul ahhoz, hogy az erdélyi székely és szász közületeknek a román állam
ellenőrzése mellett, vallási és tanügyi kérdésekben helyi önkormányzatot engedélyezzen. " MIKÓ 1941,
270.
LIPCSEY 1990, 17-33.
SZARKA 1995, 250-254.
HÉVIZI 2001.
BÁRDI 1999, 29-113.
Ő maga írta Feljegyzéseiben.A magyar autonómia vázlata. [Gépirat) 8 p. BGYH. Lásd még: BÁRDI 1999,
166-168.
Szerv. Szab. Ügyv. Szab. 1924, 24.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 105-120.
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Az 1920-as évek végén, egy évtizedes kisebbségi harc után egyre inkább előtérbe került
a nemzetközi szerződésben rögzített székely iskolai autonómia, és a székely önkormányzat
kérdése, valamint a kisebbségi egyezmény tartalmának értelmezése. Előbbit elsősorban a
székelyföldi vezetők szorgalmazták, a fokozódó elnyomás elleni lehetséges megoldásként.
Paál Árpád képviselő, a vallástörvény tervezetének vitájában, liberális kormányzás idején,
1928. április 5-én, szóba hozta a kérdést,9 de fejtegetéseire a kormány még választ sem adott.
Mint egyik legfelkészültebb jogász, Pál Gábor, utalva Paál Árpád említett, kamarai beszédére, már az OMP Intéző Bizottságának 1928. május 23-án tartott ülésén megemlítette, hogy
két székely vármegyében kezdeményezés történt a székely iskolai autonómia megvalósítása
tárgyában. Kérte, hogy a pártközpont foglalkozzék a kérdés megvitatásával, hisz a párt
egysége nem lehet akadálya a székely autonómia előkészítésének. A székely autonómiát a
felekezetközi oktatás védelmére kell állítani, valamint a székely autonómia kérdését a
Nemzetek Szövetsége elé kell terjeszteni. 10
Az említett ülésen, maga Paál Árpád is hivatkozott a vallástörvény tervezetének vitájában
elmondott beszédére, valamint Pál Gábor hozzászólására. Szerinte: „a székely autonómia

az egyházi törvényben teljesen el van tűn tetve, és ha ezt a parlament előtt nem tettük volna
szóvá, lassanként elfelejtettük volna egy jogunkat. Nem székely külön jog megvédéséről
volt szó, hanem arról, hogy a székelységet a románságtól, helyesebben annak káros hatású
elemeitől elválasszuk. A székely iskolai és egyházi autonómiát, a romániai németséggel
együttműködve valósíthatjuk meg, ha előbb velük a szatmári sváb kérdést rendeztük. " 11
Vintila Bratianu miniszterelnök az 1928. júliusi törvényjavaslatok tárgyalása során a
vezetése alatt álló Liberális Párt nevében nyilatkozatot tett a kisebbségi politika szabályozásának szükségességéről, de azt is jelezte, hogy ez a szabályozás az ország belső ügye, amely
szerint nem állt szándékában teljesíteni a párizsi kisebbségi szerződésben foglalt kötelezettségeket.12
A miniszterelnöki szándék szükségessé tette a magyar vezetők és egyházak egységes
álláspontjának kialakítását, az említett, párizsi szerződés cikkelyei alapján az iskolákat megillető jogok meghatározását. A párt elnöksége arra hívta fel Pál Gábort, hogy az Intéző
Bizottság székelyföldi tagjaival tartsanak tanácskozásokat a felvetett kérdésben. Ennek
alapján, a nyár folyamán több megbeszélésre is sor került, így Homoródon, Csíkszeredában
és Brassóban. Tucatnyi aláírással 1928. aug. 14-én beadvány készült a pártközpontnak a
tárgyalások eredményéről.13 Erre is vonatkozott, és ezt sürgette Pál Gábor Kisebbségi
egyezmény és magyar kisebbség című írása is. 14 Ennek lényege, hogy a párizsi kisebbségi
szerződés a kisebbségi iskolák részére kötelező állami, megyei, városi és községi hozzájárulásokat kötött ki a költségvetéseikből, ami nem azonos a magyar egyházak által igényelt
államsegély szűkebb fogalmával. Mivel az agrárreform elvette a felekezeti iskolák fenntartására szolgált földvagyon túlnyomó részét, az 1925. évi magánoktatási törvény korlátokat
emelt az iskolák részére tehető alapítványok vagy adományozások elfogadása elé, mégis
törvény kötelezte a kisebbségi iskolák fenntartóit, hogy tanerőiknek az állami tanerőkkel
egyenlő fizetést adjanak, amit nem tettek panasz tárgyává. Az 1924-es elemi iskolai törvény
szerint az állami elemi iskolák építése, és évi dologi kiadásai a községeket terhelték, így a
magyarság kettős iskolai terhet viselt. Pál tehát szorgalmazta a kisebbségi szerződésben
megadott jogok követelését.
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Beszédét lásd: SCHIFIRNET 2000, 378-382.
GYÖRGY 2003, 116.
GYÖRGY 2003, 116. (Az utalás az elmagyarosodott szatmári svábok visszanémetesítésének vitájára utal.)
Idézi: PÁL 1928, 617.
Hinléder Ákos levele Kedves barátom! címzéssel [valószínű lnczédi-Joksmann Ödönnek, az OMP ügyvezetö alelnökének]. Székelyudvarhely, 1928. szept. 15. BGYH.
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ADALÉKOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI...
A fentiek alapján sokakat igen érdekelt, hogy az egyházak vezetői milyen elhatározásra
jutnak a hozzájárulások igénylésében. A székelyföldiek együttes elhatározás alapján kérték
Balázs András kanonokot, Státus előadót, hogy az iskolai kérdések megbeszélésére hívjon
össze bizalmas értekezletet. Ennek indokaként felhozták, hogy a közelgő, székelyudvarhelyi
nagygyűlés (1928. okt. 14.) határozati javaslatai érdekében szükséges az egységes fellépés.
A kért értekezletet nem hívták össze, de a párt Elnöki Tanácsa 1928. szeptember 11-i ülésén
Pál szóban és írásban beterjesztette a tanácskozások során felmerült javaslatokat és terveket,
azzal a kéréssel, hogy küldjék meg az egyházi főhatóságoknak, tanulmányozás és észrevétel
közlése céljából. Válaszában Majláth Gusztáv Károly püspök a katolikus egyház ősi, autonóm
iskoláihoz való ragaszkodást, valamint a közös küzdelem szükségességét hangoztatta. Azt a
törekvést minősítette jogosultnak, hogy az állam kezén levő iskolák alakíttassanak át autonóm iskolákká, az egyházak joghatósága alatt. Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa sem látta időszerűnek a székely iskolai autonómia követelését, mert alkalmat adna
a székely és magyar megkülönböztetésre. Átiratuk szerint a felekezeti iskolákat fenntartó
magyarságnak az állami iskolák építése és fenntartása alól való mentesítését politikai úton,
a pártnak kell kivívnia. Az unitárius egyház Képviselő Tanácsa 1928. október 10-én kelt
átiratában azt közölte, hogy a magyar oktatásügy szomorú helyzetén való változtatást nem a
homályos szövegezésű kisebbségi egyezmény 11. cikke alapján, hanem a békeszerződések
által egyetemesen biztosított kisebbségi kulturális autonómia alapján kell megkísérelni.
Szerintük nem szabad egy ábrándképért feladni azt a történelmi alapot, amelyhez való
ragaszkodásban a művelt világ közvéleményének támogatásában reménykedhetnek. l 5
Tehát az egyházi főhatóságok nem támogatták a székely iskolai autonómia követelését.
Balázs András kanonok 1928. november 2-án kelt észrevételei szerint az egyházi főhatóságok
képviselőinek együttes értekezlete aggodalmasnak, sőt veszélyesnek találta a székely iskolai
autonómia követelését, mert az a hitvallásos iskolák addigi egységének megbontásához
vezetne. Sőt, a kérdés mostani felvetése sem időszerű, hanem a jövő, egyik nagy megoldandó
feladatának tekintendő, amelynek megoldására beható tanulmányozással állandóan készülni kell. 16
1929 tavaszán, a korábban hatalomra került Maniu kormány (1928. nov. 10-1930. jún.
7.) jóvoltából, ismételten előtérbe került a kisebbségi kérdés rendezésének szándéka. A
kormány nyilatkozata szerint kisebbségi törvény készül, amelynek kidolgozását Pop Ghita-ra
bízták, és a magyar körökben az a hír terjedt, hogy a kormány meghallgatja a kisebbségi
képviseleteket is. Erre próbált felkészülni az OMP, tervei szerint követeléseik kimerítő
összefoglalásával. E feladatot tiszta lelkiismerettel csak úgy vállalhatták, ha az iskolaügyre
vonatkozó szakszerű összeállítást az egyházi főhatóságoktól kérnek, velük egyeztetnek.
Az OMP parlamenti csoportjának 1929. január 24-én tartott ülésén Pál Gábor fölvetette,
hogy a Magyar Néppárt kidolgoztatott egy kisebbségi törvényt. 17 Szerinte az OMP-nek is
készülnie kell a feladatra, nehogy éppen ők maradjanak el munkálataikkal. Az értekezlet a
kisebbségi törvény összeállítására bizottságot küldött ki, amelynek tagjai voltak: Balogh
Arthúr, György József, Jakabffy Elemér, Paál Árpád és Pál Gábor. 18 Balogh a parlamenti
csoport március 7-én tartott értekezletén jelentette, hogy a kisebbségi törvény tervezetének
összeállítására kiküldött bizottság március elején akart összeülni, de Jakabffy Budapestre
történő utazása miatt a munkálatok az ő visszatérte után kezdődnek. 1 9 Gyárfás Elemér
15

16
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18
19

Pál Gábor: ELŐTERJESZTÉS az erd. Rom. Kath. Status Igazgatótanácsának folyó év nov. 19-én kelt 2922.
számú felhívása alapján, az 1919. dec. 9-i párizsi kisebbségi egyezményben biztosított székely iskolai
autonómia értelmezésére nézve. Csíkszereda, 1929. dec. 6. [Gépirat, 23 p.]. EREL, A Magyar Párttól, Fond
1. 6/1923- 00809/1930. Ennek bevezetőjében Pál beszámolt az előzményekről.
Balázs András prelátus kanonok: A székely autonóm-iskolákról. Kolozsvár, 1928. nov. 2. [Kézirat] 2 p.
BGYH.
TORNYA 1928.
GYÖRGY 2003, 300-301.
GYÖRGY 2003, 304.
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szenátor szerint nem lenne tanácsos az egyházi autonómiát belevinni a kisebbségi törvénybe, hisz annak értelmében minden egyház köteles volna egy éven belül megalkotni szervezeti szabályzatát. Az persze más kérdés, hogy azokat jóváhagyják-e, vagy sem. Az értekezlet
határozata kimondta, hogy "felhívja az egyházak figyelmét a problémára, és felkéri őket,
közöljék azokat a princípiumokat, amelyeket a kisebbségi törvény tervezetébe is föl kell
venni. "20
Az ügy sürgősnek tűnt, ezért a párt március 29-én kelt átiratában április 25-i határidővel
az iskolaügy részletes programjának kidolgozását, a kérdésre vonatkozó szakszerű összeállítását kérte az egyházi főhatóságoktól, azok figyelmébe ajánlva a gyulafehérvári határozatokat, az észt kultúrautonómia törvényét, 21 valamint a porosz iskolarendeleteket. 22 A pártvezetők tervei szerint az így elkészült munkát az OMP a megfogalmazandó kisebbségi követelések iskolaügyi fejezetébe illesztené. 23 A felkérésre folyamatosan érkeztek az egyházi
hatóságok válaszai. Április 10-én írt Pacha Ágoston püs~ök, temesvári apostoli kormányzó, 24
április 22-én Vásárhelyi János ref. püspökhelyettes, 5 április 23-án az előzővel, azonos
szöveggel az unitáriusok Képviselő Tanácsa Varga Béla főjegyző aláírásával, 26 míg Sulyok
István nagyváradi ref. püspök április 24-én és május 4-én. 2 Az egyházi főhatóságok megfogalmaztak néhány oktatási sérelmet és kívánságot, a reformátusok és unitáriusok szakember
közreműködését vették volna igénybe (mindkét levél Gál Kelemen unitárius kollégiumi
igazgatót ajánlotta). Sulyok püspök második leveléhez iskolai autonómia tervezetet is mellékelt.28 Az az ötlet is felmerült, hogy az egyházak felekezetközi értekezlete dolgozzon ki
javaslatokat. Egy írás, valószínű ennek a terméke, amely hat fejezetben, 49 cikkben foglalta
össze az iskoláztatás kérdéseit. 29
1929. május 2-án tartott parlamenti értekezleten a pártelnök közölte, hogy a közigazgatási
törvénytervezet tanulmányozására és a kisebbségi törvénytervezet összeállítására kiküldött
bizottságok más parlamenti tagok bevonásával együtt tárgyalták a kérdéseket. Eduard Mirto
belügyi államtitkár időközben közzétett közigazgatási tervezetére a kormányhoz benyújtandó magyar választ Balogh Arthúr, Jakabffy Elemér, Paál Árpád és Pál Gábor szövegezték
meg.3° (A két világháború közötti korszakban ők tekinthetőek az OMP legfelkészültebb
kisebbségügyi szakembereinek.) A jogi kérdések tisztázásához kapcsolódott a parlamenti
csoport 1929. március 7-én tartott értekezletének3 1 az a határozata is, hogy könyvtáruk
részére szerezzék be a Hamangiu3 2 és Térty33 szerkesztette törvénytárakat, a kisebbségi
egyezményt, a békeszerződés magyar szövegét és Baranyai tanulmánykötetét. 34
Mint csíki szenátor és a kisebbségi törvény összeállítására kiküldött bizottság tagja,
egyben az egyik legtevékenyebb jogi szakember, Pál Gábor, a Katolikus Státus Igazgatótanácsának kérésére 1929. december 6-án foglalta össze az autonómia kérdéskörét, és alapelveire vonatkozó tételeit. A Bevezetésben rögzítette az autonómia témájának közelmúltbeli
történetét, majd hét fejezetben 1. A székely iskolai autonómiára vonatkozó eddigi követe20
21
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30
31
32
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34
108

GYÖRGY 2003, 304-305.
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Az állami oktatás bővítését szolgáló iskolarendeletek.
Az Országos Magyar Párttól. 416/929. sz. Kolozsvár, 1929. márc. 29. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 2/1929, 17.
Az Országos Magyar Párttól. 416/929. sz. Kolozsvár, 1929. márc. 29. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 2/1929, 18-19.
Az Országos Magyar Párttól. 416/929. sz. Kolozsvár, 1929. márc. 29. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 2/1929, 20.
Az Országos Magyar Párttól. 416/929. sz. Kolozsvár, 1929. márc. 29. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 2/1929, 288.
Az Országos Magyar Párttól. 416/929. sz. Kolozsvár, 1929. márc. 29. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 2/1929, 21- 22.
Az Országos Magyar Párttól. 416/929. sz. Kolozsvár, 1929. márc. 29. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 2/1929, 23-32.
Javaslat a romániai kisebbségi törvénybe tanügyi részként felveendő szövegre. Az Országos Magyar
Párttól. 416/929. sz. Kolozsvár, 1929. márc. 29. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 2/1929, 7-15.
GYÖRGY 2003, 306.
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Constantin Hamangiu, a Román Törvénytár szerkesztője.
Térfy Gyula, aMagyar Törvénytár szerkesztője.
BARANYAI 1922, 1925.
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lések. II. Egyetemes kulturális autonómia. III. A székely iskolai autonómia és a Székelyföldön kívül levő felekezeti iskolákat érhető veszélyek. IV. Hitvallásos iskolák védelme. V.
Lehet-e megegyezés az állammal? VI. Székely iskolai autonómia és kisebbségi törvény, a
VII. fejezet tíz cikkelyében A székely iskolai önkormányzat magyarázata és alapelvei,
kifejtette saját álláspon~át, amelynek keretén belül a párizsi kisebbségi egyezmény 9. 10. és
11. cikkeit értelmezte. 3 „Székely közület" fogalma alatt csak a Székelyföld területe értendő,
az önkormányzat fogalma és hatásköre nemcsak a 11. cikkben említett tanügyi kérdésekre
terjed ki, hanem azon kisebbségi jogokra is, amelyeket a kisebbségi egyezmény 9. cikke a
nem tömör egységben lakó minden kisebbség részére jogosít. Az önkormányzat területi
kiterjedése az egész történelmi Székelyföldre vonatkozik, a helyi „önkormányzat" területi
hatáskört jelent, amely alá van vetve az állam ellenőrzésének, de az állam hatásköröket ruház
át az önkormányzatnak. Ezáltal bizonyos feladatok kikerülnek az állam hatásköréből, és a
nemzeti kisebbség hatáskörébe kerülnek. A területi önkormányzat kizárja, hogy az állam a
kisebbség részére bármilyen iskolát létesítsen, mert minden állami iskola az autonóm
közület tulajdonába, vezetése és igazgatása alá kell, hogy kerüljön. Az iskolai önkormányzatot - választás útján - az erre a célra alkotott szervek gyakorolnák, amely során az egyházak
megfelelő képviselethez juthatnának.
Pál szerint alapelveinek elfogadása esetén - amelyek hasonlóak az észt kultúrautonómia
rendszeréhez - megegyezésnek kell létrejönnie a magyar egyházi főhatóságok, és a magyar
kisebbség politikai képviselete között. Szerinte a politikai küzdelemnek célja kell, hogy
legyen, és ennek szellemében nem lehetnek kétségeik a kisebbséget illető jogok tartalma és
terjedelme felől, nem élhetnek bizonytalanságban. Mivel korábban a párizsi kisebbségi
egyezmény cikkeire vonatkozóan még érdemi magyarázat nem született, ezért kell a kérdésekre minél hamarabb f~leletet adni. Pál maga írta, h~ az Előterjesztésében foglaltakat
Balogh Arthúr és Paál Arpád egészében elfogadták. 3 Tervezetének alapelveit a Státus
Igazgatósága december 11-én tartott ülésén magáévá tette. Ennek közlésével az OMP vezetősége tanulmányozás végett megküldte az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának. 37 E szöveg utolsó lapján található a válasz tervezete, amely szerint a református
egyház fenntartja magának az oktatásügy intézési jogát, de amennyiben a székely közületek
helyi autonómiája biztosítható lesz, a fenti álláspont sérelme nélkül, és a református egyház
bekapcsolásával minden támogatást megad majd a kérdés gyakorlati megvalósításához.3 8
1930. február 12-én tartott felekezetközi értekezlet már más álláspontot foglalt el. Ekkorra már az egyházi főhatóságok között egységes felfogás alakult ki, amely elismerte egy
részletes tervezet kidolgozásának szükségességét. A párt történetének első éveiben az
egyházak szervezettebb és hatékonyabb intézményrendszernek bizonyultak, míg most, az
autonómia kérdésében nem voltak a helyzet magaslatán. Nem rendelkeztek szakemberekkel, ők is a gyakorlati munkával voltak leterhelve, a reformátusok és unitáriusok is csak egy
személyt, Gál Kelement tudták ajánlani a pártnak. Bizonyosan közrejátszott az is, hogy óvták
és féltették a felekezeti oktatásban játszott szerepüket is, így a párt szakembereinek kellett
őket felvilágosítaniuk, és meggyőzniük az ő követeléseik helyességéről és jogosságáról.
35

36

37
38

Pál Gábor: ELŐTERJESZTÉS az erd. Rom. Kath. Status Igazgatótanácsának folyó év nov. 19-én kelt 2922.
számú felhívása alapján, az 1919. dec. 9-i párizsi kisebbségi egyezményben biztosított székely iskolai
autonómia értelmezésére nézve. Csíkszereda, 1929. dec. 6. [Gépirat, 23 p.]. EREL, A Magyar Párttól, Fond
1. 6/1923-00809/1930.
Pál Gábor: ELŐTERJESZTÉS az erd. Rom. Kath. Status Igazgatótanácsának folyó év nov. 19-én kelt 2922.
számú felhívása alapján, az 1919. dec. 9-i párizsi kisebbségi egyezményben biztosított székely iskolai
autonómia értelmezésére nézve. Csíkszereda, 1929. dec. 6. [Gépirat, 23 p.]. EREL, A Magyar Párttól, Fond
I.6/1923-00809/1930,23.
Az OMP Elnöksége az Erdélyi Ref. Egyházker. Igazgatótanácsának, Kolozsvár, 1930. jan. 8. EREL, A Magyar
Párttól, Fond 1. 6/1923- 00206/1930.
Az OMP Elnöksége az Erdélyi Ref. Egyházker. Igazgatótanácsának, Kolozsvár, 1930. jan. 8. EREL, A Magyar
Párttól, Fond 1. 6/ 1923- 00206/ 1930. Illés referens aláírásával, 1930. jan. 11.
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Az OMP parlamenti csoportjának 1929. december 12-én tartott ülésén László Dezső
a kisebbségi törvény tervezete, valamint a kiküldött bizottság munkája felől
érdeklődött. Szerinte az autonómia kérdését is bele kell kapcsolni a kisebbségi torvény
tervezetébe.39 A kérdésfelvetésre Jakabffy ismertette saját munkásságát. 40 Ez minden bizonnyal az általa készített törvénytervezet (Törvényjavaslat az etnikai kisebbségekről)
munkálataira vonatkozott, amelyet 1930. márciusában már a pártvezetőség szűkebb köreiben, és a párt szakértői között vitára bocsátott.4 1
Bethlen István magyar miniszterelnök 1931. május 14-én kelt üzenetében, a június l-jei
választásokra készülődő OMP számára módszert ajánlott, de egyben utasított is: „A Magyar
képviselő

Párt ne kössön paktumot semmiféle párttal, amennyiben azonban haszonnaljárna, egyes
helyi vezetők helyben Maniu párttal egyezségeket köthetnek, de semmi esetre sem Magyar
Párt központi vezetősége nevében, és nem Maniu Párt Központi Vezetőségével. A tilalom
bolgár és ruthén pártra is vonatkozik. Magyar Párt adjon már most nyilvános programot,
és követelje Erdély autonómiáját. "42 Az autonómia követelése tehát „mérvadó" helyről,
Budapestről is utasítás formájában támogatásra talált. Ez is hatással lehetett az OMP tervezeteire, valamint az is, hogy az időközben hatalomra került Nicolae Iorga miniszterelnök
(1931. ápr. 18.-1932. máj. 31.) is többször ígérte a kisebbségi kérdés rendezését.
Paál Árpád 1931. novemberében írt tervezetet a székely autonómia tárgyában. Ebben,
idealisztikus otthonterületekben gondolkodott, tervezete az alkotmány megváltoztatását is
feltételezte volna, ami messze túlhaladta azon kötelezettségek határát, amelyeket a román
állam a kisebbségi szerződésben vállalt. 43 1932-ben, a román kormány támogatásával létrejött Magyar Gazdasági Szövetség a székez iskolai autonómia követelésének jelszavával
igyekezett választáskor híveket toborozni. 4 Ennek ellensúlyozására, és a kérdés párton
belüli megoldására az évek során Pál Gábor több alkalommal tett előterjesztést. 45 A párizsi
kisebbségi szerződés a székelyek számára iskolai önkormányzat létesítését kötötte ki, amelynek értelmében nyelvüket szabadon használhatják, és iskoláik fenntartására a közjövedelmekből részt követelhetnek. A kisebbségi magyarság soraiban évek óta vita zajlott e jog
értelmezése felett, de nem sikerült egységes elhatározásra jutni az eltérő nézetek, valamint
a magyar egyházi főhatóságok ellenzései miatt. Paál Árpád tervezete mellett Balogh Arthúr
is az iskolai önkormányzat fogalmának magyarázatát adta. 46 A témáról való gondolkodást
némileg előbbre vitte a román-jugoszláv iskolai egyezmény, amely a Romániában élő,
bánsági szerbek részére, a nemzetiség szabad bevallásának biztosításával elismerte a szerb
tannyelvű iskolák nyilvánossági jogát, 20 tanköteles gyermek részére engedélyezte szerb
iskola létesítését, jugoszláv tankönyvek használatát, és szükség esetén jugoszláv tanerők
alkalmazását is. 47
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GYÖRGY 2003, 310.
GYÖRGY 2003, 310.
HRM, PÁH, [Katalógus. MS. 7651/754. 20 f.]. Másik ismert példány: KvLvt, Fond 1283, Fasc. 14, 46-65. [Ez
a példány kézirat gyanánt bizalmas bírálatra kinyomtatott Lugoson, a Húsvéth és Hoffer könyvnyomdában,
100 példányban. Jakabffy szakvéleményt, kritikát szeretett volna róla, ezért kérte Bethlen pártelnököt,
hogy hívja össze a szakembereket, akár több napra is. Ld.Jakabffy Elemér levele Bethlen Györgynek, Lugos,
1930. febr. 25. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 2/1930, 464-465). Lásd még: BÁRDI 1999, 98-100.
Bethlen István saját kézírásos üzenete Bethlen Györgynek. BGYH. Bethlen István Erdély tervezetéről
bővebben: ROMSICS 1987, 49-64; ROMSICS 1999, 352-367.
Paál Árpád: Törvénytervezet a székely közületek közművelődési önkormányzatáról, a Párizsban 1919.
december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján. HRM, PÁH, [Katalógus. MS 7651/21. 51
f.]. Lásd még: EGYED 1990, BÁRDI 1999, 100-102.
GYÖRGY 2003, 339. (Egyben ez a szervezet alkalmazta a legellenségesebb hangulatkeltéset az OMP-vel
szemben.)
GYÖRGY 2003, 332. (Itt említi Pál, hogy Pop Gita képviselő sajtónyilatkozatában is az autonómia megvalósítása mellett foglalt állást).
BALOGH 1931.
Egy figyelemreméltó [A közlemény adja Gyárfás ezzel foglalkozó szenátusi beszédét a szerződés ratifikálása
kapcsán, 1933. márc. 29-én, továbbá az 1933. márc. 10-i szerződés teljes szövegét.]

ADALÉKOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖITI...
Az OMP marosvásárhelyi nagygyűlésén, 1933. július 2-án, a kisebbségi egyezmény végrehajtása érdekében határozatban kívánták a székely közület önkormányzatát, amely közmű
velődési és népjóléti hatáskörrel is felruházandó, míg az egész romániai magyar lakosság
számára követelték a kulturális autonómiát. 48 Mindezek ellenére még nem volt egységes
álláspont az értelmezés kérdésében. Pál Gábor maga is - a korabeli törvénytervezeteket
felhasználva - átfogó dolgozatot készített, amely az 1933. június hó keltezést viseli, így nem
a július 2-án tartott marosvásárhelyi nagygyűlés határozata alapján, hanem előtte született.
Tervezete Törvényjavaslat a Szövetséges és Társult Főhatalmak, valamint Románia között
1919. évi december 9-én Párizsban kötött kisebbségi szerződés 11. cikkében biztosított
kulturális önkormányzat életbeléptetéséről címet viseli, és azt Általános indoklás kíséri 49
Ebben kifejezésre jut, hogy a székelység Erdély többi magyar lakosságával teljesen azonos
faji és nyelvi egységet alkot, így együtt illeti meg őket a székelyek részére ígért jog. Amíg ez
teljesülhet, addig a székelyek részére adassék meg az önkormányzat, amelynek vezető szerve
választás útján jönne létre, és hatáskörébe tartozna az iskolák igazgatása, felügyelete és
ellenőrzése. A Székelyföldön a székely-magyar tanulók oktatására szolgáló mindenfokú
állami iskola a törvény erejénél fogva székely önkormányzati iskolákká alakulna át, amelyek
tanítási és vizsgáztatási nyelve a magyar lenne. A magyar irodalom és történelem, kötelező
tantárgyak lennének, tantervüket az önkormányzat állapítaná meg. Az államnyelv tanítása is
a tanulók meghatározandó korától kezdve kötelező tantárgy lenne. Az önkormányzat felső
szerve megszüntethetne olyan helységekben levő iskolát, ahol a magyar egyházak a tankötelesek részére elegendő iskolát tartanak fenn. Az önkormányzati iskolarendszer is állami
feladatot teljesít, s ezért fenntartására az állami, megyei, városi és községi költségvetések
iskolai célra fordítandó tételeiből arányos rész biztosítandó, melynek módját törvény határozná meg. Az állam főfelügyeleti joga az állambiztonsági követelmények, a kötelező állami
terv megtartásának, és a tanerők képesítésének ellenőrzésére terjedne. A magyar egyházak
által fenntartott iskolák felett az igazgatás, felügyelet jogát teljes önkormányzattal az egyházak gyakorolnák, és visszakövetelhetnék a magyar államnak a magyarnyelvű oktatás kikötésével átengedett iskoláikat is. A szerző elgondolása meghaladta az észtországi kultúrautonómia kereteit, ennek ellenére egységes magatartás továbbra sem jött létre a kérdésben.
Pál Gábor az Intéző Bizottság 1933. november 30-án tartott ülésén felszólalt, mivel„szükségét látja, hogy a pártéletben gyakrabban előforduló fontos kérdések megvitatás tárgyává
tétessenek. Ilyenek lennének politikai természetű indítványok és javaslatok előzetes bejelentése... Ezek és más hasonló fontos kérdések megbeszélésére egy-egy külön ülés lenne tartandó,
most csak felhívni akarja az Intéző Bizottság tagjait, hogy e fontos kérdések megvitatása
további halasztást nem szenvedhet... „5o Az autonómia kérdését kimondottan itt nem említi,
de a sorok között olvasva, úgy látjuk, bizonyosan gondolt arra is.
Az új, liberális korszak elején, a válaszfelirati vita alkalmával, 1934. február 24-én Bethlen
György a képviselőházban, míg február 21-én Gyárfás Elemér a szenátusban felolvasták az
OMP állásfoglalását a felirati javaslattal szemben. Több fontos, megoldandó kérdés között
szerepelt a székely vallási és iskolai önkormányzat témája is. 51 A parlamenti csoport 1934.
június 25-én tartott értekezletén Pál Gábor közölte, hogy Molnár Dénes, a fentiek ellenére,
egy írásában támadta a Magyar Pártot, mivel az nem törődik a székely autonómiával, pedig
az az igazság, hogy éppen az OMP karolta fel, és szolgálta leginkább a kérdést.5 2
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A Magyar Párt 1933 [Az előző napon tartott intéző bizottsági ülésen az elnök előadta, hogy a székely

autonómia kérdését az egyházakkal való megvitatás és megállapodás után terjeszti az Elnöki Tanács az
Intéző Bizottság elé. GYÖRGY 2003, 161.]
A több mint félszáz oldalas dolgozat a Kolozs megyei levéltárban, több példányban is megtalálható. KvLvt,
Fond 1283,Fasc.10.1-65;KvLvt,Fasc.14.136-218;KvLvt,Fasc.14,89-135,219-255.Rövidenismertette
BÁRDI 1999, 102-103.
GYÖRGY 2003, 170.
A Magyar Párt 1934.
GYÖRGY 2003, 357.
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Az autonómia témája ismételten a felekezetközi értekezlet 1934. augusztus 8-án tartott
ülése elé került, amelyre Pál előterjesztést nyújtott be. 53 A tárgyalt témák között volt olyan
is, amelyben nem az egyházi főhatóságoknak, hanem a pártnak kellett eljárnia. Köztük
szerepelt a párizsi kisebbségi szerződés 11. cikkében biztosított iskolai autonómia. Pál
írásának 18. cikkében javasolta, hogy az októberben összeülő parlament elé az 0 MP nevében
törvényjavaslatot nyújtsanak be, amely utasítaná a kormányt, hogy a párizsi kisebbségi
szerződés 11. cikkében kikötött iskolai autonómia megvalósítása érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket. Ez a javaslat a kormányt elkerülhetetlen állásfoglalásra kényszerítené, ami vagy az iskolaügy reformját siettetné, vagy jogosulttá tenné a panaszt a Nemzetek
Szövetségéhez. A törvényjavaslat benyújtása azonban feltételezte azoknak a félreértéseknek
és bizonytalanságoknak kiküszöbölését, amelyek az autonómia értelmezése tekintetében
megmutatkoztak. Az 1928-as tervezetére az egyházi válaszok az iskolaügy miatt még az
autonóm jog hangoztatását is célszerűtlennek vélték, de 1929. decemberében előterjesztett,
az autonómia alapelveire vonatkozó tételeit 1930. február 12-én már másképp fogadták.
Részletes tervezetét Pál Gábor 1933. július 2-án nyújtotta be. Ez ellen az egyházi főhatóságok
lényeges kifogásokat nem emeltek, ez alapján tartotta szükségesnek Pál annak nyilvános
közlését, hogy az OMP kész program alapján fogja az államhatalom elé tárni az autonómia
megvalósítására vonatkozó követeléseit. Reményei szerint ennek közlése elhárította volna
azt a vádat, hogy a vezetők nem akarása képezi a határozott követelés akadályát. 54 A
felekezetközi értekezleten történt megbeszélés alapján a Pál által kidolgozott törvényjavaslatot, a hozzá tartozó indoklással együtt, mivel a békeszerződés nyújtotta kulturális autonómia összefüggésben állt az egyházak érdekeivel, elfogadhatónak, természetesnek találták,
hogy azokat velük megbeszéljék, ezért tanulmányozás végett a javaslatot a párt megküldte
az egyházi főhatóságoknak. 55
November 13-án, az ügyvezető alelnök beszámolója szerint a tervezet az Erdélyi Református Egyházkerület tanulmányozása alatt állt. 56 A november 13-án tartott intéző bizottsági
ülésen az ügyvezető alelnök jelentése kitért arra is, hogy „székely vármegyéink tagozatai
érthető érdeklődéssel

és immár türelmetlenséggel sürgetik a székely iskolai autonómia
megvalósítása iránti lépéseinket... "57 Hozzászólásában Molnár Dénes javasolta, hogy a

székely kultúrautonómia megvalósítását meg kell sürgetni, ezért kérte az egyházak vezető
ségét, hogy foglaljanak állást e fontos és egyben sürgős kérdésben. 58
Balogh Arthúr a székelyföldi kultúrautonómia tárgyában tett intézkedéseket ismertette.
Szükségesnek tartotta, hogy határozathozatal előtt tisztázzák a lényeget, ami az egyházak
vezetőivel már megtörtént, éspedig azt, hogy a felekezeti iskolák létét nem veszélyezteti a
székely autonómia. Közölte, hogy az előző napon tartott Elnöki Tanács elhatározta, hogy az
egyházakkal együttesen tárgyalják meg a székely kultúrautonómia kérdését. 59 Pál Gábor
szerint „az egyházak aggodalmai eloszlattattak, és vé§re most vagyunk abban a helyzetben, hogy tudjuk, tulajdonképpen mit is akarunk. ,{) Ezen az ülésen a pártba visszatért
Bernády György is a névelemzés és a nyelvvizsgák elrendelése miatt, sürgette a székely
kultúrautonómia kérdésének napirendre tűzését. 61
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Előterjesztések

a Magyar Párt elnökségének az egyházi Főhatóságok képviselőivel együttesen Kolozsvárt
1934. aug. 8-án iskolai ügyekben tartandó értekezlete elé. Csíkszereda, 1934. aug. 6. [Gépirat]. KvLvt,
Fond 1283, Fasc. 12, 148-170.
Előterjesztések a Magyar Párt elnökségének az egyházi Főhatóságok képviselőivel együttesen Kolozsvárt
1934. aug. 8-án iskolai ügyekben tartandó értekezlete elé. Csíkszereda, 1934. aug. 6. [Gépirac]. KvLvt,
Fond 1283, Fasc. 12, 167.
Az Erdélyi Ref Egyházkerület Igazgatótanácsának. Helyben. 1934. aug. 14. KvLvt, Fond 1283, Fasc. 10, 121.
GYÖRGY 2003, 181.
GYÖRGY 2003, 181.
GYÖRGY 2003, 173.
GYÖRGY 2003, 173.
GYÖRGY 2003, 174.

ADALÉKOK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖITI...
1935. október 7-én, az Elnöki Tanács és a parlamenti csoport együttes ülésén, a Háromszék megyei tagozat indítványaként, téma volt egy sajátos székely bizottság megalakítása. A:z
Elnöki Tanács, bár nem kifogásolta, hogy a székely vármegyék vezetői, egyes, őket érdeklő
kérdésekben tanácskozzanak, ellenezte a külön bizottság megalakítását, ami félreértésekre
adhatott volna okot. 62 A székely vármegyék vezetőinek különállási szándékában is az autonómiára való törekvés szándéka vélhető fel.
A parlamenti csoport 1935. február 28-án tartott értekezletén Pál jelentette, hogy egy
parlamenti beszélgetés során Octavian Goga is érdeklődött a székely autonómiára vonatkozó magyarpárti követelés lényege iránt. Szerinte módot kell találni arra, hogy a megfelelő
felvilágosításokat Goga megkaphassa. 63
A marosvásárhelyi tagozat Intéző Bizottság,a, a súlyos sérelmek miatt, 1935. tavaszán
erélyesebb harcot, új és frissebb harcmódot, 4 önvédelmi munkát határozott el, és ilyen
irányú munkaterv kidolgozására héttagú bizottságot választott (tagjai voltak: Bernády
György, Bíró István, Bogdán István, Bustya Béla, Radó Sándor,JoósAndor, Szíjgyártó Gábor).
A:zt is bejelentették, hogy ifjúsági csoport is alakult, amelynek elnöke Gagyi László lett. 65 Ez
év őszén, a városi tagozat Intéző Bizottsága aggodalommal szemlélte a magyar kisebbség
egyre tűrhetetlenebb állapotát, megállapította, hogy az OMP által véghezvitt eljárások eredménytelenek maradtak, ezért rámutattak a sérelmekre, és javaslatokat tettek azok orvoslására. A kisebbségi egyezményre hivatkozva felemlegetik a helyi önkormányzat fogalmát, és
megfogalmazták: „Ha létezik ez a fogalom, hogy »székely közület«, úgy ez bizonyosan

alkalmazható Marosvásárhely, az ősi »Székelyvásárhely«, a »Novum Forum Siculorum«
városban élő székely-magyar lakossága részére. Ez a törvény biztosította székely önkormányzat azonban a mi székely-magyar városunkban élő székely közület részére eddig
biztosítva nem lett. Tehát ennek a székely-magyar közületnek ma még mindig nem áll
módjában, hogy saját maga, a város által, a kisebbségi egyezmény 10. cikkelye szerint
kötelezően, rendelkezésre bocsátott arányos összegekkel, iskolai és vallási ügyeit, a maga
autonóm hatáskörében önállóan kormányozhassa." Panaszaikat kérték ahhoz a nemzet-

közi fórumhoz felterjeszteni, amely azok orvoslására hívatott. 66
Érdekes módon, a továbbiakban nem az erdélyiek, hanem Bárdossy László, 67 Magyarország bukaresti követe lett a székely autonómia ügyének mozgatója. Bárdossy, látva a székelyföldi állami iskolák folyamatos és erőteljes elrománosítását (a volt négy székely megye az
1924-ben bevezetett kultúrzónába esett), gondolva annak belátható következményeire,
azzal a kisebbségi szerződés 11. cikkében biztosított székely iskolai autonómia megvalósítását próbálta szembehelyezni. Állomáshelyén érdeklődött, hogy az eltelt időszakban sem
az OMP részéről a parlamentben, vagy más hivatalos fórumok előtt, sem a székelység más
vezetői részéről miért nem tettek lépéseket annak megvalósítása érdekében. A:zt közölték
vele, hogy évekkel korábban az OMP vezetősége azt a tanácsot kapta Budapestről, hogy az
ún. székely iskolai autonómia ügyét ne szorgalmazza, és álláspontjuk azóta sem változott.
Ennek oka volt a magyarság egységének féltése, a megosztottság gyengítette volna a fellépés
erejét, és egyben, alkalmas eszközzé válhatott volna a hatalom kezében, a részben iskolai
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GYÖRGY 2003, 175. Bővebben: GYÖRGY 2011.
GYÖRGY 2003, 256. A jegyzőkönyv hátlapján megjegyzés, hogy a kivonat 1-1 példányban elküldendő
Háromszék, Csík, Udvarhely és Maros-Torda megyei tagozati elnököknek. 1935. nov. 9.
GYÖRGY 2003, 364.
Az ülést 1935. már. 9-én tartották. Megvitatták a sérelmeket, a nagyszebeniek átiratát, Bernády meg a
kettészakadt Szociáldemokrata Párt magyar osztályával javasolt kapcsolatfelvételt, valamint a székely
autonómia kérdésének felvetését. Lásd: A székely autonómia 1935.
Gyorsan 1935.
Az OMP Marosvásárhelyi Tagozata 458/935. sz. beadványa az OMP Központi Elnökségének. Marosvásárhely, 1935. nov. 28. Kvlvt, Fond 1283, Fasc. 2/1935, 38-42.
Bárdossy László (1890-1946), diplomata, miniszterelnök (1941-1942). 1934-1941 között bukaresti
követ és meghatalmazott miniszter.

113

GYÖRGY BÉLA
autonómiával kielégített székelység kisebb arányú szolidaritást vállalna a magyarság harcában, stb. Közrejátszott a magyarság vallási megosztottsága is, valamint az is, hogy az egyházak
vonakodtak átadni iskoláikat valamilyen autonóm szervezetnek, vagyis az egyházak nem
voltak hajlandóak iskolafenntartó jogaikról lemondani.
Bárdossy szerint az is mulasztás volt, hogy mindaddig az sem tisztázódott, hogy mit
követelhet a székelység a kisebbségi szerződés 11. cikke alapján, de arról nem volt ismerete,
hogy az OMP korábban milyen mértékben foglalkozott a kérdéssel. Szerinte a magyar
kormány egy jogról való lemondásban tovább nem vállalhat felelősséget, a jogi értelmezésben akár külföldi szakértők véleményét is kérheti, segítheti a pártot az egyházak ellenállásának leküzdésében, és a nemzetközi jogászok véleményére egy esetleges népszövetségi
panasz esetében is hivatkozni lehet. Az OMP elnökével való tárgyaláshoz Kánya Kálmán
külügyminiszter engedélyét kérte. 68 A követ a külügyminiszter rendeletét megkapta, amely
valószínű a kérdés további tanulmányozására jogosította, de utasítás hiányában lépéseket
nem tehetett. Következő jelentése már több tárgyi ismeretről tesz bizonyságot. 69 Később a
Székelyföldet 1848 előtt ábrázoló térképet, valamint a székely önkormányzat lényeges
történelmi mozzanatait és jogi szempontjait összefoglaló tanulmányt kért Budapestről. 70
Utóbbit megkapta Nagy Miklóstól. 7 Bárdossy egy újabb levélben sürgette a budapesti
döntést. Véleménye szerinte a halogatással Pataky Tibor államtitkár felelősséget vállalt azzal,
hogy fenntartja azt a látszatot, miszerint a magyar kormány tartja vissza azokat, akik az
autonómia kivívását megkísérelik. Ennek veszélye, hogy az ügyet mások veszik kézbe.
Bizonyítékul Sándor József szenátor levelét mellékelte, aki szintén az autonómia témáját
tárgyalta, ugyanis a tervezett (de nem engedélyezett) OMP nagygyűlésnek előadója lenne. 72
Bárdossy az OMP elnökével is tárgyalt, mert nem akarta azt a látszatot kelteni, hogy más
magyar politikusokkal tárgyalt, csak az elnökkel nem. Bethlen György elismerte, hogy talán
hiba volt, hogy az autonómiát mindjárt kezdetben nem szorgalmazták. Aggályait (egyházak,
magyar hivatalos körök) Bárdossyval is közölte, de megoldásként ő maga csak a népszövetségi panaszt tartotta elfogadhatónak. Ellenében a követ azzal érvelt, hogy folyamatosan
kiépül a Székelyföldön az állami iskoláztatás rendszere, és később még kevésbé tehetnek
ellene, a románok azzal is érvelhetnek, hogy tulajdonképpen a székelység az autonómiát
érdemben nem is kérte, ezért elsősorban arra volna szükség, hogy a magyarság vezetői
tisztában legyenek, mit követelhetnek a román kormánytól. 7 3
Bárdossy eljárása az autonómia érdekében álláspontjuk tisztázására késztette az egyházakat is. Az Erdélyi Római Katolikus Egyházmegyei Igazgatótanács 1935. augusztus 14-én
tartott ülésén foglalkozott a témával, megállapítva, hogy a székely iskolai autonómia kérdése
ismételten felkeltette a közvélemény érdeklődését. Álláspontjukat öt pontban fogalmazták
meg, és kivonatban megküldték több illetékes intézménynek és személynek. Hivatkoztak
arra, hogy érdemben addig nem tárgyalták az autonómia kérdését, így nem fogadhatják el
azt, hogy az iskolafenntartó egyházak ellenkezése, vagy éppen a „felekezeti féltékenység"
lett volna annak akadálya. Felemlegették a felekezeti iskolák fenntartásának nehézségeit a
román kultúrzóna közepette, és leszögezték, hogy a székely iskolai autonómia csak, mint
hitvallásos iskolatípus alapján lesz megvalósítható. Ennek érdekében fontosnak tartották,
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hogy az iskolafenntartó egyházak, valamint a székelység közéleti vezetői között a teljes
nézetazonosság biztosítva legyen.74
A magyar illetékes hatóságok, így a külügyminisztérium és a miniszterelnökség illetékes
osztálya is foglalkozott a kérdéssel. A külügyminisztérium a székely autonómia tárgyában
iratanyagot küldött a miniszterelnökség osztályának, ehhez még várták Erdély közigazgatási
térképét 1847-ből, valamint a Székelyföld községeinek népességére és közoktatásügyére
vonatkozó statisztikai összeállítást. 75 Összefoglalását Tahy László, miniszterelnökségi államtitkár (korábban a Nemzetek Szövetsége mellett működő magyar képviselet vezetője), írta
meg a külügyminiszternek. 76 Szerinte a párizsi kisebbségi szerződés 11. pontjának kérdését
mind Erdélyben, mind a hivatalos magyar kormánykörök tárgyalásainak tárgyát képezte. A:z
OMP többször kérte annak megadását, így például a marosvásárhelyi nagygyűlésen, vagy ez
évben Csíkszeredában. 77 A:z Erdélyi Római Katolikus Egyházmegye Igazgatótanácsa, a társegyházakkal folytatott előzetes megbeszélések alapján szintén ismertette elvi álláspontját,
ők a hitvallásos iskolák fenntartásának kérdéseit a lakosság vallása szerint, az egyházak közti
békés megállapodás alapján óhajtották megoldani.
Mindezzel ellentétben a román kormány a kérdést a székely el-, szerintük „vissza"- románosításával szándékozta megoldani, ezért a magyar nyelvű iskolák lassú megszüntetésére
törekedett. Ezt a programot szolgálták az iskolák nyilvánossági jogának megvonása, iskolaépületek elvétele, a névelemzés, a magyar iskolákba való beiratkozások megnehezítése, az
iskolasegélyek megtagadása, a nyelvvizsgák, stb. A témát véleményező államtitkár szerint
most jogos az, hogy a székely-magyarok követeljék a kisebbségi szerződésben számukra
előírt jog biztosítását. Külföldi jogászok véleményének kikérését - Bárdossyval ellentétben
- ő nem tartotta szükségesnek, hiszen a „communautés" fogalma alatt a székely népközösség
értendő, amelyből adódik azon közösség autonómiájának fogalmi köre.
E jogkörben az autonómiát élvező kisebbségnek joga van - az állam ellenőrzése mellett
- bármilyen iskolát fenntartani és igazgatni. Azok szabályozását az autonóm testület alkotja
meg, és az állami juttatások mellett maga is jogosult anyagi forrásokról gondoskodni. A
vallási autonómia fogalma pedig a kisebbségi egyházak szabad önkormányzatát jelenti,
egyházi, kulturális és jóléti intézmények szervezésére és fenntartására. Tahy értelmezése az
1925-ös észt kulturális autonómiát jutatta kifejezésre. Közölte a külügyminiszterrel, hogy
bizalmas úton intézkedett, hogy az OMP tegye meg a szükséges intézkedéseket az autonómia
igénylésére, miután az egyházi főhatóságokkal megállapodásra jutott a kérdésben. 78
Baranyai Zoltán, a genfi magyar képviselet ideiglenes ügyvivője szintén úgy látta, hogy a
népszövetségi ~anaszra megérett témák között jogosan szerepelhet már a székely autonómia kérdése is. 9 Amíg nemzetközi vonatkozásban is tárgyalták az autonómia kérdését, az
OMP is foglalkozott a témával. Pál Gábor saját törvényjavaslatát, bár azon már végzett
javításokat, tervezetnek tekintette, „amely koncepcióban és stílusban is sokféle módosításon mehet keresztül. "80 A:z OMP nagygyűlésének megtartását, ahol tárgyalhatták volna az
autonómiát, 1936-ban sem engedélyezték a hatóságok, így a magyarság sérelmei csak szaporodtak. Ennek következtében az Intéző Bizottság 1936. november 14-én tartott ülése foglalkozott a témával. 81 Szentkereszthy Béla szerint az autonómia ügye szoros összefüggésben
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van a kisebbségi üggyel, de ha még nem is valósítható meg, akciót kell indítani érdekében,
az iskolák védelme reményében.8 2
Bernády György véleménye szerint „az autonómia követelése nem foszt megjogainktól,
sőt ellenkezőleg,

azokhoz juttat, ezért ezt követelni kell még azért is, mert a nemzetközi
törvény alapján is megillet. "83 Ezt a véleményt képviselte Ugron István, Pál Gábor és Sándor

József is. 84 Hinléder Fels Ákos az autonómia követelését nem tartotta időszerűnek, nehogy
„egy generálisabb megoldásnak vágjuk el az útját. "85 Bethlen elnök összefoglalta a vita
anyagát, és úgy határoztak, hogy a székely autonómia követelését az Intéző Bizottság elfogadja, és annak végrehajtásával az elnökséget bízza meg. 86
Bár a sérelmek csak sokasodtak (elbocsátások, nyelvvizsgák, választási visszaélések
stb.), 87 úgy tíínik, hogy a továbbiakban a székely autonómia követelése veszített erejéből,
mert a liberális kormányzat (1937 tavaszán) több alkalommal is tárgyalásokat ajánlott az
OMP-nek, míg a magyar külpolitika a kisantantot próbálta szétrobbantani, és Romániával
egy „modus vivendit" keresett (1937 őszén), a kisebbségi szerződések betartatása által. 88
193 7 márciusában Bárdossy arról tájékoztatta a magyar külügyminisztert, hogy a román
kormányfő, Tatarescu, Chorin Ferencnek89 jelezte, hogy a magyar-román kapcsolatok rendezésre szorulnak, Szász Pálnak (EGE elnöknek) viszont azt, hogy hajlandó az erdélyi
magyarság kívánságairól tárgyalni. Egyes tényezők az OMP-től függetlenül is tárgyaltak a
kormánnyal - így Teleki Ernő, Bánffy Miklós, Mikes Ármin - amelynek következményeire
maga a követ figyelmeztetett.9° Felhívta a figyelmet, hogy Tatarescu miniszterelnök szerint
olyan emberekre van szükség, akikkel lehet és érdemes is tárgyalni. Ez az erdélyi magyarság
szempontjából hátrányos, ha a kormány akarja kijelölni, hogy kivel tárgyal, és kivel nem. Az
is veszélyes lenne, ha a kormány maga adna valakinek monopóliumot a tárgyalásokra,
főképpen, ha az az OMP háta mögött történnék. A pártvezetőség ezt úgy tudná megakadályozni, ha maga kezdeményezné a tárgyalásokat, és tudnák, hogy mi az, amit követelniük
kell, vagy lehet. Annál is inkább kellene az OMP-nek felvenni a tárgyalások fonalát, mivel
Tatarescu nem saját kezdeményezéséből, hanem a király kérésére cselekszik. Ugyanakkor
az is előny lenne, ha a liberálisok nem támadhatnák a következő kormányt azért, hogy az a
ma~ar kisebbség helyzetét rendezni akarta. Nagy László követségi tanácsos jelentése szerint, 1 május végén Alexandru Lapedatu, a szenátus elnöke, a kormány nevében bizalmasan
magához kérette Gyárfás Elemért és Willer Józsefet, hogy velük a magyarság helyzetéről
tárgyaljon. Előttük Lapedatu is megismételte azon szándékát, hogy a kormány olyan megbeszéléseket és határozatokat szeretne, amely utódjára is kötelező érvényű lenne.Jelentéséhez
a magyar tárgyalófelek feljegyzését, 92 és a Lapedatunak átadott emlékiratot is csatolta.93 A
magyarok emlékiratukban a megmérgezett nacionalista légkört, a visszarománosítás elméletét, a totális nemzeti elvet, a szigorú cenzúrát és ostromállapotot, az önkormányzatiság
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hiányát tették panasz tárgyává. Reményeik szerint ezeknek megváltoztatása más bajok
orvoslását is maga után vonhatná.
Úgy tűnt, hogy a tárgyalásoknak lesz folytatása, hiszen az említett találkozón Gyárfás és
Willer közölték, hogy panaszaik és kívánságaik feldolgozás alatt állnak, és a munka elkészülte
után előterjesztik. Június közepére valóban elkészült, de Bárdossynak, Willer előterjesztésé
ről meglehetősen lesújtó véleménye volt. Szerinte az nem a legigényesebb összefoglalás,
nem felel meg az elvárásoknak, és nem tartalmaz megoldási javaslatokat. Bár a pártnak lett
volna alkalma felkészülni a tárgyalásokra, a követ úgy nyilatkozott, hogy az OMP nincsen a
helyzet magaslatán, ami az emlékiratban is tükröződik.9 4 Willer kísérőlevél mellett,95 26
oldalon tárta föl a magyarság sérelmeit.96 Ezeket bemutatta Bárdossynak, a kísérőlevelet
átfogalmazták, 97 de a kívánságokat tartalmazó előterjesztést Willer elutazása miatt nem
tárgyalhatták. Ő levelében arra hivatkozott, hogy előterjesztésében alkalmazkodott azon
kormányóhajhoz, amely szerint a magyarsággal szemben barátságosabb légkört szeretnének
teremteni, ezért, tisztségénél fogva, mint a kérdés ismerője, elsősorban a legsúlyosabb
panaszokra hivatkozott, a következő alapelvek alapján:
a, a magyar kisebbség felé a Liberális Párt békejobbot nyújtson;
b, az utód előtt az igazi liberálisok kisebbségi politikája leszögeztessék;
e, a király Őfelsége a kisebbségek helyzetéről és a kormányokra váró teendőkről hű,
tárgyilagos képet kapjon. Ha a magyarság összes elvi és gyakorlati kérdéskomplexumát
felölelő tárgyalásokról volna szó, azt egyedül nem is vállalhatná. Kívánságaikat l Iskolai
ügyek, Il Tanfolyamok, szakiskolák, //l Egyházi ügyek, IV. Nyugdíjügyek, V. Közigazgatási ügyek, Vl Csendőri közegek elleni panaszok, V/l Adózási ügyek, V//l Gazdasági
ügyek, IX. Vegyes ügyek témakörében fogalmazta meg.
Willer összeállítását nem továbbította, hanem Bárdossy újabb jelentése szerint Gyárfás
vállalkozott arra, hogy átdolgozza a kívánságokról készült összefoglalót, amivel július 8-ra
elkészült, és a követ rendelkezésére bocsátotta.9 8 Az előzőhöz viszonyítva Bárdossy ezt
sokkal jobbnak találta, bár most is voltak kifogásai. Szerinte az ultranacionalista légkörben
nem az elvi állásfoglalásokra kellett volna helyezni a fő hangsúlyt, ami a kormánynak is
kellemetlen lehetett, és a magyarságnak nem sok haszna származhatott volna, hanem a
gyakorlati tennivalók hangsúlyozására és elérésére.
Bárdossy érvelései eredmény nélkül maradtak, kimaradt többek közt a székely iskolai és
egyházi autonómia akár formai követelése is. Taktikai hibái és a véleménykülönbségek
ellenére, Bárdossy Gyárfás Elemér összeállítását említett jelentésében „komoly, figyelmet
érdemlő munkának" tartotta. Ez a 16 oldalas okmány, három fejezetben (/. Elvi állásfoglalások, Il Kormányintézkedések, I/l Törvényhozási intézkedések), összesen 81 cikkelyben
tárgyalta az iskolai, egyházi, közigazgatási, adózási, gazdasági és egyéb ügyeket, és a lehetséges megoldásokat.99 A Lapedatunak írt levélben kifejezték reményüket, hogy előterjeszté
sük megfelel a kívánt elvárásoknak, és adott körülmények között alapul szolgálhat egy
értelmes kisebbségi politika alapelveinek. 100 Mindezek után a követi jelentés arról tájékoz94
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azoknak az elvi állásfoglalásoknak, kormányintézkedéseknek és törvényalkotásoknak,
amelyek a romániai magyar kisebbség helyzetének enyhítése érdekében szükségeseknek mutatkoznak.
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tat, hogy amikor Willer és Szentkereszthy július 8-án Tatarescu miniszterelnöknél az OMP
nagygyűlésének engedélyezése érdekében eljártak, Willer előre jelezte a miniszterelnöknek,
hogy a magyar kisebbség rendezésére vonatkozó javaslataikat rövidesen eljuttatják a szenátus elnökéhez.
Tatarescu azt válaszolta, hogy a javaslatok áttanulmányozása után ő maga kíván a párt
megbízottaival tárgyalni. Bárdossy jelentésének utolsó mondata borúlátást sugároz: „Kíváncsi vagyok, vajon ezekre a tárgyalásokra csakugyan sor kerül-e?" 101
Minden bizonnyal nem került sor, hisz ilyenekről nincsen tudomásunk. Az OMP sepsiszentgyörgyi nagygyűlése (1937. szept. 3-4) határozatot hozott, hogy a magyarság sérelmeinek orvoslása reményében emlékirattal forduljanak a királyhoz. Méy abban is megfogalmazták: „ ... valósíttassék meg a székely vallási és iskolai autonómia." 02 Ennek ellenére sem
vetődött fel érdemben az autonómia kérdése, azután meg az OMP néhány hónapos történetének végén egyáltalán nem. 103
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CONTRIBUTII PRIVIND PROBLEMA AUTONOMIEI SECUIE~TI iN PERIOADA
INTERBELICÁ

Rezumat
Dupa 1918, minoritatea maghiara din Transilvania a vazut rezolvarea situatiei sale ín
autonomie. Hotararile de la Alba Iulia ~i tratatul minoritar de la Paris au creat cadrul juridic
ínfüptuirii acesteia. Dupa un deceniu deviata ín minoritate, problema ínfiintarii autonomiei
~colare ~i ínfüptuirii autonomiei secuiqti a revenit ín actualitate.
Lucrarea prezinta evenimentele de la sfür~itul anilor 1920 ~i din 1930, care ajuta la
íntelegerea mai larga a temei cercetate. in alcatuirea planului de autonomie, un rol deosebit
1-au avut mai ales conducatorii din Secuime, fiind cunoscute cele realizate de Árpád Paál ~i
Gábor Pál, respectiv consfütuirile de la Homorod (Homoród), Miercurea-Ciuc (Csíkszereda)
~i Bra~ov (Kronstadt, Brassó). Conducerea Partidului Maghiar din Románia (romániai
Országos Magyar Párt) a purtat discutii permanente pe aceasta tema, íncercánd sa
colaboreze ~i cu bisericile. De la mijlocul anilor treizeci, László Bárdossy, ambasador
maghiar la Bucure~ti, a sprijinit problema autonomiei secuie~ti, pána cánd evenimentele
istorice nu au dat o alta íntorsatura proiectelor.

FURTHER DATA ON THE QUESTION OF THE SZEKLER AUTONOMY BETWEEN
THE 1WO WORLD W ARS

Abstract
After 1918, the Hungarians in Transylvania who recently became a minority saw the
solution to their problem in autonomy. Hopes and possibilities were offered by the AlbaIulia decrees and the minority contract from Paris. After a decade of being a minority, the
issue of establishing a scholar and a Szekler autonomy was brought up again.
This paper provides data for this topic by presenting the events that happened at the end
of the 1920's and during the 1930's. The Szekler rulers have mostly headed the line in
elaborating a plan for the autonomy, this is how the projects of Árpád Paál and Gábor Pál
came to life. There were also meetings in Homorod (Homoród), Miercurea-Ciuc (Csíkszereda), Bra~ov (Kronstadt, Brassó). The corporations of the Territorial Hungarian Party
(Országos Magyar Párt - OMP) have constantly discussed the matter and were trying to
conciliate with the Churches. From the middle of the 1930's László Bárdossy, as the
Hungatian ambassador in Bucharest, was the most powerful motor of the Szekler autonomy
untill the historical events have turned the wheel on the projects and solutions.
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16-19. SZÁZADI KÖNYVGYŰJTŐK KÖTETEI A CSÍKI SZÉKELY
MÚZEUM „RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁR"-GYŰJTEMÉNYÉBEN

Muckenhaupt Erzsébet
A régi könyveket a belső kézi díszítés, a kéziratos bejegyzések és a történeti kötések teszik
egyedivé. A tulajdonosok és az olvasók névbejegyzései, a kötések díszítőelemei a könyv
provenienciája felül tájékoztatják a könyvtörténészt, és teszik a kutató számára lehetővé,
hogy tisztázza merre járt, és kinek a kezén fordulhatott meg a vizsgált kötet sok évszázados
útján.
A proveniencia első jele a kötés. Az előző évkönyvben az RMK-gyűjtemény gótikus,
reneszánsz és barokk kötései közül válogattunk. 1 A 2009-ben megjelent gyűjteményi katalógus2 végén részletes posszesszormutató áll a kutatók rendelkezésére, ezért a következő
ben csupán a jelentősebb könyvgyűjtőkre szeretném felhívni a könyvtörténészek, olvasmánytörténettel foglalkozók figyelmét.
A régi magyar könyvek legnagyobb része Csíkszék három nagy múltú katolikus intézményének - a somlyói Ferences Kolostor, a Gimnázium és a Mária Társulat - könyvtárából
származik. Tizenhét kiadvány vásárlás útján került a múzeumba, kettő pedig adomány.
A bejegyzések és a kötéseken látható szuperexlibriszek alapján 155 posszesszort azonosítottunk. Ezek világiak (nemesek, tanítók, stb.), papok, rendházak és szerzetesek (ferencesek, jezsuiták), plébániák, vallásos társulatok, iskolák és egyéb intézményi könyvtárak.
A legkorábbi név szerint ismert magyar tulajdonos Szármány István pap, aki 1511-1518
között az 1505-ben, Velencében Paep János budai könyvárus költségén a híres Giunta
nyomdászcsaládnál kiadott Ordinarius Strigoniensist3 glosszázta. Ugyanez a liturgikus
könyv rövid időn belül, 1525-ben, a Székelyföldön, Bartus Márton fiának, Blasius altorjai
presbiter tulajdonába került. (1-2. ábra)
Korai magyar tulajdonosra utal még három nyomtatvány kötése. Az 1511. évi Velencében
Nicolaus von Frankfurtnál, ugyancsak a budai PaepJános költségén nyomtatottBreviarium
Strigoniense 4 késő gótikus stílusú kötése 16. század eleji magyar műhely terméke, tábláin
(belül) 14. századi magyarországi Breviarium papírtöredéke látható.s A magyar szenteket
bemutató 1512. évi velencei kiadású Legende sanctorum regni Hungarie e. mű állományunkban Jacobus de Voragine Domonkos-rendi szerzetes Legenda aureájával, a szentek
életére vonatkozó legendáknak az egyházi naptár időrendjébe sorakoztatott világhírű gyűj
teményével egybekötve található. 6 Mindkét példány budai típusú, reneszánsz stílusú kötése
Magyarországon készült a 16. század elején. A kötetekben olvasható bejegyzések későbbiek,
a 16. század második felében vagy a 19. században keletkeztek. Így a három kötés képezi
annak egyetlen bizonyítékát, hogy a külföldön (Velencében) nyomtatott RMK-ák már a 16.
1
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5
6

MUCKENHAUPT 2010, 227-255.
CsSzM RMK-Kat, 16-29, 169-171.
CsSzM RMK-Kat, 6.
CsSzM RMK-Kat, 7.
CZAGÁNY ET AL. 2005, 174-176., Cz. Fr.
CsSzM RMK-Kat, 8-9.
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A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 121-144.
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század elején magyarországi olvasmányok voltak. Ugyancsak a kötések, vagyis a
szuperexlibriszek tanúsítják, hogy 1557-ben, 1583-ban és 1590-ben magyar könyvgyűjtők
(egyházi vagy világi személyek) kötötték be Kolozsváron és Nagyszombatban a gyűjtemény
1550-1552 között Hofgref és Heltai által nyomtatott Evangeliomoc és epistolac c.
perikopákat, 7 az 1580-ban Telegdi Miklósnál nyomtatott Ordinariumot, 8 valamint az 1590.
évre szóló nagyszombati kalendárium-töredék hordozókönyvét.9 Egyelőre nem tudjuk feloldani a táblákon látható, posszesszorokra utaló monogramokat, mindenesetre a betűk
mögött valószínűleg erdélyi (G-CHY), felvidéki (D. B. és az F. I. V) tulajdonosok rejtőznek. 10

•Nemesek
Az RMK-áknak egy része olyan 17-18. századi csíki nemesek (Madéfalvi Cserei Mihály,
Ilyefalvi Bialis Ferenc, Bocskor János) tékájából származik, akik Csíkban családilag a katolikus egyház, és ezen belül a ferences kolostor támogatói köréhez tartoztak.
Cserei Mihály főkirálybíró, 11 az azonos nevű történetíró nagyapja, 1658-ban Veglai
Horváth Istvántól, ennek felsőtöki kúriájában kapta ajándékban Balásfi Tamás (1580-1625)
boszniai címzetes püspök Csepregi iskola c. Pozsonyban, 1616-ban az érseki nyomdában
megjelent katolikus vitairatát. 12 A könyv első ismert tulajdonosa Pongrácz Mihály, akit
magyarországi könyvgyűjtőnek véljük. Maga Horváth István kóborló katonáktól vásárolta
1644-ben. Ezek - Illyés Ferenc és Szabó Ferenc - valószínűleg a harmincéves háború idején,
hadizsákmányként hozhatták Erdélybe. A Cserei családtól adományként kerülhetett a franciskánusokhoz, így 1683-ban már szerepel a Kájoni János által elrendelt kolostori összeírásban. (3-4. ábra)
Az olasz származású Bia/is Ferenc a 17. század második felében került Erdélybe, először
II. Rákóczi György, Kemény János és Apafi Mihály alatt harcolt, később a somlyói vár
főkapitánya és krasznai főispán.13 Gyűjteményéből Szilvási János katolikus hitszónok Antiquitas et perpetua duratio fidei catholicae c. 1597-i kolozsvári kiadású vitairata került a
somlyói ferencesek könyvtárába. 14 (5. ábra)
Csíkszentléleki Bocskor János Wagner Ferenc Nagyszombatban a Jezsuita Akadémia
nyomdájában, 170 l-ben megjelent Dissertációjának tulajdonosa, l 5 és a Bocskor-kódex
(1716-1739) néven ismert kuruckori és más énekeket tartalmazó értékes kézirat leírója,
szerzője. 16 Bocskor Jánosról viszonylag kevés adatunk van. Litteratus családból származott.
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G-CHY//1557 (CsSzM RMK-Kat, 15).
D. B.//1583 (CsSzM RMK-Kat, 36).
F. 1. V.//1590 (CsSzM RMK-Kat, 43).
Az F. 1. V. monogrammal jelölt posszesszor további ismert köteteinek egy része is a Felvidékről került a
somlyói könyvtárba: CsSzM, !tsz. 674, 1473, 1551, 3865, 6185 (MUCKENHAUPT 1999, 50, 81, II. 32.)
NAGY III, 138-141; Apor Ilona, Cserei Mihály felesége, 1665 körül földet adományozott a somlyói
kolostornak. (KÁJONI 1684, ff. 19v-21 v.)
A kötet bejegyzései: Anno 1639 die 2da Augustj dedit mihj hunc Librum usque ad usum Michael
Pongracz de [ „.] - Én tauatli, ugy mint 1644 esztendöben uöttem eoszet 45 penzen az koborlo katonaktul
ugymint lllies Ferencztül es az eöczetül Szabo Ferencztül. Joannes Horuath de Vegla mpp (az előtáblán
belül) - Anno 1658 29 Decembris Felseö Theökini in aedibus meis nobil[i]t[atibus] dono dedi hunc
li/Jru [m] in pignus amicitiae Generoso Domini (!) Michaeli Czerei de Vade Falva (!) in sede Sicular[ um]
Cik commorantijoannes Horuat de Vegla (az előzéken) - Conventus Csikien[sis] 1683 (címlap recto);
- CsSzM RMK-Kat, 53.
Leszármazottjai a 18-19. században Csíkban magasrangú tisztséget töltöttek be. (NAGY 11, 99; ENDES
1938, 224, 249, 251, 259-262, 266, 270.) Temetése alkalmával Hencz József kolozsmonostori magiszter
Kolozsváron 1700. február 12-én mondott hallotti beszédét a csíksomlyói ferencesek nyomdájában adták
ki. (DANKANITS 1963, 108; KATALÓGUS 2007, II, 12.)
Ex libris Specta/Jilis ac Generosi Domini Francisci Bialis de Illyefalva Natione !tatus Pavente Italo de
jenuva; Dono dabat R. P. L.j. L. (171. sz.-i bejegyzések a címlapon). - CsSzM RMK-Kat, 45.
CsSzM RMK-Kat, 138.

16-19. SZÁZADI KÖNYVGYŰJTŐK KÖTETEI...
Nagyapja, Bocskor Balázs, a család csíkszentléleki ágának alapítója, a korabeli iratokban
1671 és 1681-ben iskolamesterként szerepel. 17 Apja csíkszentléleki nemes Bocskor Mihály.18 A 18. század legelején feltehetően Csíksomlyón diákoskodott, ahol a retorikai és
poétikai osztályban tanulhatott. Az első biztos adatunk róla 1726-ból való, és éppen a
Wagner-fék disszertációban található. (6-7. ábra) A tőle származó bejegyzés értékes helytörténeti eseményt rögzített az utókor számára. 19 (8. ábra) Endes Miklós kutatásai szerint
sokáig viselt közhivatalt, 1729-ben, majd 1740 és 1742-ben, egészen 1763-ig asszesszorként
(ülnökként) tevékenykedett. 20 1755-ben főmegyebiró volt, s Zöld Péter szentléleki plébános kezdeményezésére, helyettesével, Basa Mihállyal, a papilak templom felöli kijáratához
feliratos „galambbúgos kaput" állíttattak, amelyet 1897-ben a tízesbeliek lebontottak. 21
Családja mindenképpen közel állt a ferencesekhez és a somlyói kolostorhoz. Fivére, az
1721-ben született és Désen 1780-ban elhunyt Bocskor Paulin, az erdélyi ferences provincia
őre, majd tartományfőnöke. 22 Mint litteratus ember, Bocskor János 1756-ban elkészítette a
család leszármazási táblázatát. Ebből tudjuk, hogy számos gyermeke volt. Közülük Ferenc,
Bocskor Ádám néven ( 1737 -1813 ), ferences lett, Csíksomlyón is működött, tanított, könyvgyűjtő ként és egy egyházi vitairat szerzőjeként maradt fenn a neve. 23 Bocskor János 1751-től
kezdődően több évig a somlyói ferences iskola gondnoka, 24 és 1765-ben még a csíki
nemesek listáján szerepel Szentléleken. Talán az 1770-es évek elején hunyt el. A Wagner-kötet Bors Ferenctől, egy másik neves alcsíki család sarjától került Bocskorhoz, a somlyói
gimnáziumnak pedig valószínűleg maga Bocskor János, vagy családja valamelyik tagja, az
Alma Mater iránti tiszteletből adományozhatta a nagyszombati kiadványt.

• Székelyföldi papság
A székelyföldi papság, mindenekelőtt a reformáció idején a felső hatóságaik nélkül
maradt katolikus papok könyvei teológiai érdeklődést mutatnak. A plébánosok a mindennapi lelkipásztori hivatásban használható köteteket gyűjtőttek: liturgikus könyveket, beszédgyűjteményeket, bibliákat, kazuisztikus és a szentek életét feldolgozó műveket, de
történelmi és jogi munkákat is. Gyűjteményünkben a világi papság köréből is szerepelnek
17-18. századi csík- és háromszéki hírességek.
Ferenczi György gyergyószentmiklósi plébános (1614-1633), majd vikárius generális
(1634-1641), a vidék katolikus templomainak, kápolnáinak építésére, ezek felszerelésére
fordította vagyonának legnagyobb részét. Veszely szerint „a jó célokra tett adományai a
tallérokon kívül 2242 forintot tettek ki". 2 5 A bákói, 26 mikházi, 27 szárhegyi 28 és somlyói
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STOLL 2002, 112-113., 180. sz.; BOCSKOR 1716-1739.
SZŐCS2008,321-322.

SzOkl VII, 59.
recto ). Ugyanez
a bejegyzés olvasható a Bocskor-kódexben is. (BOCSKOR 1716-1739, 104.) További bejegyzések: Ex Libris
Franc[isci] Bors (XVIII. sz., címlap recto) - joan [nis] Bocskor (címlap recto) - Possidet hunc librumjoannes
cognomine Bocskor in Csik Sz[ent] Lelek quisque reperit ipsum (előzék recto). - CsSzM RMK-Kat, 138.
ENDES 1938, 185-186, 203, 369; BOCSKOR 1716-1739, 34-35.

Anno 1726 Die 3 Februarii eget el az haszunk sok egyéb bonumunk(k)al együtt ( előzék

SZŐCS1997,211.

GYÖRGY 1930, 476, 78. sz.
SZINNYEI 1, 1119; PETRIK 1, 459; GYÖRGY 1930, 479, 97. sz.; MUCKENHAUPT 1999, 44, 1. 57; BOCSKOR
1716-1739, 36.
BÁNDI 1896, 15.
VESZELY 1860, 118.
1637-ben a bákói templom újraépítésére 100 tallért adományozott, később, 1642-ben, a klastrom zsindelyezéséhez járult hozzá, 1650-ben pedig ugyanott tornyot építtetett (VESZELY 1860, 144-146.)
1638-ban támogatta a kolostor építését (VESZELY 1860, 144-145.)
1648-ban új harangot vásárolt a szárhegyi kolostornak (VESZELY 1860, 145.)
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ferenceseket is jelentős összeggel támogatta. 1647-ben Csíksomlyón, a ferences templomban csináltatta a nagy karzatot, a két portikuszt és a mennyezet egy részét. 29 1659-ben
harangot adományozott a somlyóiaknak, amelyet Neinder János brassói harangöntőnél
rendelt meg.30 Bibliofil pap volt. Az. 1629-től kezdődően írt Regestruma, a gyergyószentmiklósi plébánia Domus Históriája, hely- és művelődéstörténetünk nélkülözhetetlen forrása. 31 Állományunkban Szilvási János Antiquitas et perpetua duratio /idei catholicae e.
1597-ben Kolozsváron Heltai utódainál nyomtatott munkájának 1897-es számon őrzött
példányát adományozta a somlyói kolostornak.3 2 (9. ábra)
Benkes János 1638-ban a háromszéki esperességben szolgált, 1644-1652 közt kézdiszentléleki és altorjai, 1652-ben csíkszentsimoni, majd utána 1654-1662-ben csíkrákosi
plébános, közben csíki esperes.33 Tekintélyes könyvtárát a csíksomlyói ferenceseknek
adományozta.3 4 Az. RMK-ák között Pázmány Péter 1637-i kiadású Kalauzával szerepel,
amelyet 1642-ben vásárolt Simándi István3 5 erdélyi választott püspöktőt.3 6
Ebeczki Pál 1672-1683 közt csíkszentmártoni, 1695 és1697-ben nagykászoni plébánosként működött. 1705-ben, papságának utolsó évében, a csíksomlyói plébánia domus históriáját vezette. Könyvei a somlyói kolostor bibliotékájába kerültek.3 7 Pesti Gáspár igen ritka
1532-i krakkói kiadású Sermonesét, valamint Gyöngyösi Gergely Decalogusát tartalmazó
pálos gyűjtőkötetet valószínűleg csíkszentmártoni plébánosként szerezte meg az ugyancsak
szentmártoni Potyó Tamástól. 3
Pater Belenit nem sikerült azonosítani, valószínűleg székelyföldi világi pap volt. Ismereteink szerint 1691-ben könyvtárának csaknem 50 kötete olvadt be a somlyói könyvtárba.
Gyűjteményének fennmaradt jegyzéke tanúsítja, hogy elsősorban a lelkipásztori munka
segédkönyveit használta,39 és könyvtárában jelentős számban szerepeltek magyar könyvek
is. Így három RMK a bibliofil pap olvasmánya volt: Werbőczi 1572-ben Kolozsváron megjelent Decretuma, 40 Pázmány Péter említett 1605-i kiadású vitairata41 és a Káldi-féle katolikus
Biblia egyik példánya. 42
Nagy Mózes (?-1709) a háromszéki ún. Szentföldnek a szülötte, vagyis annak északi
háromszögében található Esztelneknek, amely a protestantizmus térhódítása idején is megmaradt katolikusnak. Életrajzi adatait, tevékenységét Veszely Károly, 43 Benda Kálmán, 44 és
újabban Sávai]ános 45 foglalták össze. Miután Magyarországon tanult és Kanizsa környékén,
tizenkét éven át mintegy 25 egyházközség gondozását végezte, visszatért Erdélybe, Három29
30
31
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VESZELY 1860, 145; LOSTEINER 1777-1778, 452-453„ 352. szakasz.
LOSTEINER 1777 - 1778.
Regestrum Ecclesiae S. Nicolai in Girgio factum per Georgium Ferenczi sacerdotem coelibem 1629. IN

VESZELY 1860, 115-157; SZINNYEI III, 399.
CsSzM RMK-Kat, 46. - Georgius Ferenczi de Giergio qui vtitur eo oret Deum p[ro] eo 1602 - Conven[tus]
Csikien[sis] 1682 (a címlapon).
MUCKENHAUPT 1999, 45. (Részletes irodalommal.)
„Paterjoannes Benkes archidiaconus Csikiensis még eltteben ide atta a könyveit, egy nagy öreg hordoval,
kiben minden könyv volt; es a/él hintot is hala/a után el hoztuk." (KÁJONI 1684, f. 8lr.)

GALLA 1941, 561-587.

Probatio atramenti. f 6 a R[everendisi]mo D. D. S. S. Ep[iscopo] Tran[silvaniae] 24 Aug[usti) 1642.
joannes Benkes mpp (az előzéken) - joannis Benkes mpp - Con[ven]t[us] Csikiensis 1664 (a címlapon).

Ld. CsSzM RMK-Kat, 78.
MUCKENHAUPT 1999, 46. (Részletes irodalommal.)
CsSzM RMK-Kat, 12, 13.
Az adományozott könyvek jegyzéke (Memoriale de libris Patris Beleni-Consignatura librorum Patris
Beleni) Mathias Faber Conciones funebres et nuptiales (Köln, 1664 = VD 17 23: 24 l 722V) e. kötet előzékén
olvasható. Csíkszentkirályi Plébánia Könyvtára, ltsz. 39. (MUCKENHAUPT 1999, 46.)
CsSzM RMK-Kat, 26.
CsSzM RMK-Kat, 49.
CsSzM RMK-Kat, 63.
VESZELY 1860, 373.
BENDA 1988, 136.
SÁVAI 1997, 157-200.
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székre. Itt több szentföldi plébánia vezetését vállalta, Esztelnektől Ilyefalváig, ahová a pálosok letepedését szorgalmazta. Testvéröccse is, Nagy János ferences, 1690-től kezdődően egy
ideig Esztelneken működött. Szebelébi Bertalan erdélyi vikárius támogatásával!:árdiánsága
alatt kezdték építeni a már meglévő Szent György-kápolna körül a rendházat. 4 Nagy Mózes
az esztelneki (1686) és a kantai iskola (1697) alapítója. Munkásságának köszönhetően az
esztelneki, majd a kantai ferences gimnázium 1687 és 1714 közt 27 éven át működött.
Százával oktatta és nevelte a diákokat, a 17. század végén Erdély egyik jelentős iskolája volt.
A fáradhatatlan plébános és misszionárius a katolikus hitről könyvet is írt. 47 Az RMK-gyűj
teményben a csíkszentgyörgyi születésű Illyés András erdélyi püspök Megrövidittetet ige c.
prédikációs könyvének tulajdonosa. 48 A bejegyzés szerint 1701-ben ilyefalvi plébánosként
használta a Bécsben, 1692-ben kiadott művet. (10. ábra)
A kászonfelsőfalvi születésű Lukács Mihály (1678-1 730) csíki főesperes, csíkszentmiklósi, csíkszentmártoni és csíkkozmási plébános, valamint apostoli főjegyző Albumának
csíksomlyói bőrkötéséből emelték ki restaurálása során Illyés András 1692-ben és 1694-ben,
Bécsben kiadott prédikációs művének, valamint a szentek életéről írt munkájának töredékeit. 49 A latin és magyar nyelvű kéziratos Album ( 1726-1814) Lukács Mihály önéletrajzát
és vagyonának összeírását tartalmazza. Az 1725. évi végrendeletében javainak jelentős részét
a ferencesek által vezetett csíksomlyói gimnáziumnak adományozta szeminárium létesítése
céljából, könyveit (110 darab) pedig a gyulafehérvári káptalan gondozására bízta.5° Ezzel
megalapította a csíksomlyói bentlakást, és tettével a csíki székelység oktatástörténetében
örökre fennmaradó érdemeket szerzett.

• Moldvai misszionáriusok, csángómagyarok
Az RMK-állomány két példánya a moldvai csángó művelődéstörténet értékes darabja.
Az egyik kötet, a Directorium ecclesiasticum c. Nagyszombatban, 167 4-ben kiadott papi

kézikönyv, Berkuce János nevéhez fűződik. Joannes Baptista Berkuce 1635-1636 körül
született Kutnáron. Itt és Jászvásáron tanult, majd 1658-ig a római Collegium Urbanum
alumnusa volt. 1663-ban kutnári plébános, 1674-től moldvai apostoli vikárius. 1678-tól
huzamosan Erdélyben tartózkodott. Híveivel együtt több évig élt Csíkszékben, egy ideig
Csíkszentimrén volt plébános. 1690-ben visszatért Moldvába, majd 1691-ben újból Rómába
ment, hogy személyesen is jelentést tegyen a moldvai csángó-magyarok helyzetérőt.5 1 A
Directorum lapjain a papsága alatt Csíkszentimrén született és megkeresztelt gyermekek,
valamint a szülők és keresztszülők nevét sorolja fel. 52 (11. ábra)
A másik kötet az 1634-ben, Rómában a Cieras nyomdában megjelent Antiphonarium
Romanum, amelynek 18. század eleji csíksomlyói legyezőmintás kötéséből a Novae
quaedam missae e. 1685. évi magyar és ferences szentek miséit tartalmazó somlyói liturgikus nyomtatvány töredékeit emelték ki. 53 A hordozókönyvet, tehát az Antiphonariumot,
Darvasjános kutnári lakos adományozta 1647-ben a bákói katolikus templomnak, és adta

46
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52
53

GYÖRGY 1930, 550, 759. sz.; BENEDEK 2005, 103-105.
A dücsöséges örök mindenható Szent Háromság, Atya és Fiu és Szent Lélek egy megoszolhatatlan Istenről
való igaz hitnek, versekkel le-irattatott vallás tételre. Nagyszombatban, nyomtattatott az Academiai
bötűkkel, HörmannJános által, 1700. (= RMK 11570; Szinnyei IX, 727.)
CsSzM RMK-Kat, 99.
CsSzM RMK-Kat, 103, 112.
ANTAL 1994, 126; BÁNDI 1896, 7-14.
Több jelentést írt a római Hitterjesztés Szent Kongregációjának a moldvai katolikusok helyzetéről (CsMO
11, 527-529, 679-690, 707-716, 781-782.) Könyvtáráról: MUCKENHAUPT 1999, 47, II. 12 és 16.
CsSzM RMK-Kat, 86.
CsSzM RMK-Kat, 93A.
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át Marcus Bandinusnak, a marcianopolisi érsek és moldvai apostoli adminisztrátor egyházi
látogatása 54 során. (12. ábra)
Marcus Bandinus (?-1650) korántsem ismeretlen a nemzetközi szakirodalomban. Itáliában tanult, Boszniában volt ferences gvárdián, Szlavóniában püspöki vikárius, Magyarországon a Temesköz színes etnikumú világában misszionárius, Bulgáriában címzetes érsek,
végül Moldva magyar és német katolikusainak főpásztora. 55 A 16. század végén született a
boszniai Uskopjéban, mai nevén Donji Vakuf. Vegyes házasságból, előkelő famíliából származik: az anyja boszniai katolikus volt, az apja ortodox szerb. Rokona volt Marino Marnavich
boszniai ferences tartományfőnök, később boszniai püspök. A család mindhárom fia belépett a ferences rendbe, és tehetségükkel, a szerzetesi fogadalom tekintetében is példamutatóan viselkedtek.56 Bandinus itáliai kolostorokban végezte el teológiai tanulmányait. Hazatérve, a tanult és a kedvező családi kapcsolatokkal rendelkező szerzetes gyorsan emelkedett
a rendi hierarchiában: Velikán és Pozsegán a boszniai püspök általános helynöke, 1626-tól
pedig Elia da Possegával együtt Krassóváron szolgált, missziót alapított. 1630 után több
boszniai kolostorban működött, 1638-ban a tartomány egyik definitora volt. 1639-ben rövid
időre visszament az elhanyagolt krassóvári misszióba, majd 1643-ban, ugyancsak a Temesközben, de ezúttal az erdélyi területen, a korábbi jezsuita misszióban, 57 Karánsebesen
térített. 1643-ban VIII. Orbán pápa marcianopolisi érsekké nevezte ki. 1644-ben indult
Moldvába, Bákóba, élete utolsó állomáshelyére, ahol 1650-ig apostoli adminisztrátorként
tevékenykedett. Bandinus nemcsak Moldva, hanem Erdély katolikusainak irányítására is
kapott megbízást Erdély apostoli adminisztrátora címmel, azonban a református fejedelmek
országába, hiába sürgette ezt a Hitterjesztés Szent Kongregációja, nem sikerült bejutnia.5 8
Magyar történelmi szempontból a Temesközben és Moldvában töltött misszionáriusi évek
a legfontosabbak. Bandinus volt az egyik legsikeresebb és legtehetségesebb missziószervező
a Magyarországon is működött bosnyák obszerváns ferencesek közül. Az 1646-1647. évi
moldvai vizitációs körútról és a katolikusokról készített nagy jelentése (1648) a korszak
legfontosabb forrása. 59
1653-ban a moldvai ~olitikai zavargások folyamán a bákói templomot a kozákok felgyújtották és kifosztották. 6 Valószínűleg ekkor került az antifónás könyv egy bizonyos M. B.
tulajdonába. A monogram mögött Bonyhai Maga Mihály neve rejtőzik, akinek a somlyói
könyvtárban még négy kötetét azonosítottuk. 61 (13. ábra) Biztosra vehetjük, hogy nem volt
székely születésű, előneve alapján a Küküllő megyei Bonyháról származott el, másik, 1629
után már nem használt Moga neve családjának román eredetére utal. Feljegyzései, glosszái
mindenképpen katolikus vallásúnak sejtetik. 164 5-ben részt vett 1. Rákóczi György felső-ma54
55
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CsMO 1, 342-454. Darvas János szerepel Bandinus jelentésében a kutnári katolikusok névsorában. (CsSzM
RMK-Kat, 449.)
Ezért életútjának, munkásságának egy-egy részét horvát, bosnyák, román és magyar történészek egyaránt
kutatták. Így az 1648. évi moldvai egyházlátogató jelentését elsőként V. A. Urechia román történész adta
ki latinul és román fordításban (1894), míg a teljes magyar fordítását Domokos Pál Péter készítette el.
Moldvából Rómába írt leveleit Veress Endre, valamint a Benda Kálmán szerkesztette Moldvai csángó-magyar okmánytár tette közé. A 19. század végén Eusebius Fermed~in, a bosnyák ferencesek történetírója,
Bandinus Boszniára vonatkozó több levelét közölte. A hódoltságról írt leveleit a közelmúltban a moldvai
misszionáriusok igen korán elhunyt történetírója, Tóth István Györb'Y elemezte. (URECHIA 1893-1894,
1-335; DOMOKOS 1941, 411-518; CsMO 1, 342-454; VERESS 1926, 333-397; FERMEDZIN 1892,
379-382; TÓTH 2001, 164-227.)
Alegidősebb testvér, Iván, zseniális szónok volt, kiváló tehetséget mutatott latin és olasz szövegek horvátra
fordításában. Perikópás kötete a 17. század eE,'Yik legfontosabb horvát nyelvű könyve, amely századokon
keresztül igen sok kiadást ért meg. (MOLNÁR 2002b, 380-382; TÓTH 2001, 166-167.)
MOLNÁR 1999, 127-156.
TÓTH 1994, 288.
TÓTH 1994, 94, 95, 232, 244, 271, 275, 276, 288; TÓTH 2001, 166-175; CsMO 1, 280-291, 296-297,
301-314, 321-332, 336-339, 342-454, 459-461. Könyvtáráról: MUCKENHAUPT 2002, 341-359.
STOICESCU 1974, 40-41; BENEDEK 2005, 237.
Csíkszereda, CsSzM, Ltsz. 7 és 3863; Budapest, MFKL, 48. és 127. sz.
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gyarországi hadjáratában. Erdélyben több helyen fordult meg, így Brassóban (1641), Gyergyóban (1654). Előzőleg, 1612-1629 közt Udvarhelyszéken, a Felső-Nyikó völgyében fekvő
Siménfalván készült bejegyzései több értékes rovásírásos emléket őriztek meg az utókor
számára. 62 Ezután, 1657-ben, II. Rákóczi György fejedelemsége alatt, a lengyelországi hadjárat következményeként történt erdélyi és moldvai zavargások során, Somlyai Miklós
(1600k.-1661) 63 csíki gvárdián minden jel szerint Bonyhaitól vásárolta meg a kötetet a
somlyói klastromnak.

• Erdélyi ferencesek
A gyűjtemény jelentősebb 17-19. századi magyar ferences posszesszorai: Gyöngyösi
Imre, Pálfalvi Mihály Ferenc, Zágrábi András, Kájoni János, Losteiner Leonárd és Warga
Kelemen.
Gyöngyösi Imre, akinek további öt kötetét a gyöngyösi ferences könyvtár őrzi, 64 1563ban Szakolcán működött. Az 15 70-es években Csíksomlyón, majd 1583-ban Gyönfrösön
volt gvárdián. Közben 1579-1583 közt a tartományfőnöki tisztséget is betöltötte. 6 Laskai
Osvát Biga salutisát 1570-ben feltehetően éppen Csíksomlyón forgatta. 66
Pálfalvi Mihály Ferencről kevés adatot jegyeztek fel a rend történészei. 1651-ben született Csíkpálfalván. Valószínűleg azonos azzal a Pálfalvai Ferenccel, akinek 1672-ben Kájoni
János a Kalendarium festorum sanctorum ordinis minorum nyomtatott breviáriummal
egybekötött című kéziratát engedte át. Csíksomlyón hunyt el 1682-ben.67 Az RMK-ák közül
az 1665-1671 között Nagyszombatban kiadott Officiát használta. 68
A horvát származású Zágrábi András 1624-ben a Salvatorianus Provinciában, Gyöngyösön lépett be a rendbe. Miután 1628-ban Szakolcán Fulgenzio a Jesi teológiai és filozófiai
előadásait hallgatta, az elnéptelenedett csíksomlyói ferences kolostorba küldték szolgálni.
1636-163 7-ben feltehetően a rend érdekében Turócon járt, ahonnan két könyvet küldött
Csíkba, Oláh Miklós Catholicae ac christianae religionis precipua c. Bécsben, 1561-ben
Raphael Hoffhalternél megjelent és az egyházmegyei zsinatok határozatait tartalmazó mű
vét,69 továbbá Pázmány Péternek az 1605-ben, Grazban kiadott vitairatát. 70 1640-1643 közt
csíksomlyói gvárdián. A következő években több pap nélkül maradt székelyföldi plébánián
vállalt missziós munkát, így Sepsikőröspatakon a Kálnokiak kápolnájában és Kézdiszentléleken. Itt hunyt el pestisben 1646 elején. 71 Újabb kutatások személyét Andreas Knezajichcsal azonosították, aki a mikházi ferences kolostor könyvtárából származó gyűjtőkötet 72
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A rovásírásos emlékeket 1991-ben találtuk meg Budapesten, a MFKL-ban, a 48-as szám alatt található
gyiíjtőkötetben. A bejegyzéseket közölte és elemezte Benkő Elek. (BENKŐ 1996, 55-64.)
GYÖRGY 1930, 562, 897. sz. Könyvtáráról: MUCKENHAUPT 1999, 42. Könyvszerető, zenei műveltséggel
rendelkező ferences volt. Rendtársa, Kájoni János szerint ,,sok ... dicziretre és örök emlekezetre melto
dolgokat cselekedett, igen buzgó és imádságos férfiú volt, akinek áldott az örök emlékezete". Losteiner
,feddhetetlen férfiúnak" nevezi és „a legbuzgóbb Miklós" névvel is említi. Elnyerte a pater custodiae
megtiszteló címet is. Mint csíksomlyói gvárdián restauráltatta a templomot és a kolostort, készíttetett egy
nagy oltárt, amelyet „meg iratot Szebeni Danielfinum kepirovaf'. Brassóban egy kis hordozható orgonát
vásárolt, Krakkóból „egy szep Positivumot'' hozatott Brassai Erhard orgonistával, majd 1659-ben szintén
Brassóban megszerezte a nagy orgonát, amelynek vásárlási körülményeit Kájoni örökítette meg. (KÁJONI
1684, ff. 67v-68r. - Életrajzi adatait összefoglalta Benedek Fidél. BENEDEK 2000, 51-103.
SOLTÉSZ 1967, 125.
KARÁCSONYI 1923-1924, 1. k. 422; II. k. 27, 62, 155.
CsSzM RMK-Kat, l; MUCKENHAUPT 1999, 41., II. 67.
GYÖRGY 1930, 543., 685. sz.; MUCKENHAUPT 1999, 1. 1.
CsSzM RMK-Kat, 131.
CsSzM RMK-Kat, 17.
CsSzM RMK-Kat, 50.
GYÖRGY 1930, 170, 185, 213, 407, 430, 587, és 1160. sz.
Agyűjtókötetet Csíksomlyón, a Ferences Kolostor Könyvtárában őrzik. Coli. 1.: Guido de Monte Rocherii:
127

MUCKENHAUPT ERZSÉBET
lapjain 1626. évi becses kaj-horvát nyelvemléket, egy dramatizált Mária-siralom szövegét
örökítette meg az utókor számára. 73
Kájoni János (1629/1630-1687) tudós atya szerteágazó tevékenységével a 17. századi
kora barokk kori Erdély kiemelkedő személyisége. A Provincia Liber receptionisa szerint
„kitűnő tehetségű és emlékezetreméltó munkásférfiú." 74 Mint ferences gyóntatott, prédikált, missziós munkát vállalt a Székelyföldön, általában Erdélyben, Moldvában, és a rendet
képviselte magyarországi útjain. Egész életén át tevékeny szerepet vállalt a magyarországi
provinciától részben önállósult erdélyi stefanita őrség ügyeinek az intézésében. 1660-tól
több évig az erdélyi kusztódia definitora. 1664-ben szárhegyi gvárdián. Ezután a mikházi
kolostor első erdélyi házfőnöke és kőépületének építtetője. 1669-től 1675-ig újból Szárhegyen működött házfőnökként. Itt is újjáépítette a kápolnát és a kolostort. 1675-től 1678-ig
az erdélyi ferences kusztódia őre, 1677-től pedig püspöki helynök utódlási joggal, Damokos
Kázmér segédje. Becze Péter erdélyi őr szerint a Szent Kongregáció a bákói püspökséget is
felajánlotta Kájoninak, azonban ő visszautasította a magasrangú funkciót. 75 A somlyói
ferences nyomda alapítója (1676). 76 1681 és 1684 között csíksomlyói házfőnökként sokat
tett a templom és a rendház helyreállításáért, majd 1682-ben Vitus Pilutius moldvai apostoli
vikáriussal felszenteltette a cintermet és a templomot. Miután a „pater custodiae" megtisztelő címet is megkapta, 1687-ben Szárhegyre, rendelték. Ott hunyt el 1687. április 25-én. A
Kájoni-irodalom több mint 20 címet tart nyilván kéziratos és nyomtatásban megjelent
munkáiból. Tartalmi szempontból találunk köztük egyházi és világi irodalmat, kolostori
rendtartást, 77 kalendáriumot,7 8 latin-magyar versgyűjteményt,79 imádságoskönyvet, 80 székely ábécét, 81 herbáriumot, 82 történeti művet. 8 3 Zenei művei széles körű érdeklődésről
vallanak, köztük a Cantionale Catholicum (1676), 84 az Organo-Missale (1667), 85 a Sacri
Concentus (1669), 86 és a Kájoni Kódex (1634-1671) 87 címen ismert nagy zenei antológia.
A kor gyakorlata szerint virginált készített, több helyen orgonát épített és javított, így
Csíksomlyón, Mikházán, Gyergyószárhegyen és az udvarhelyi jezsuitáknál. Gyakorló muzsikusként a renden belül orgonistákat is nevelt. 88
A fennmaradt kötetei tartalma, a használatában lévő könyvek bizonyítják, hogy főleg
azokat a könyveket gyűjtötte, amelyek a zenész, a szerzetes vagy a botanikus Kájonit kisegítették munkájában és műveinek megírásában. A megmaradt könyvei arról is tanúskodnak,
hogy volt érzéke a bibliofília iránt, és kötetei külső kiállításában is lépést kívánt tartani a
Manipulus curatorum. Strassburg, [typogr. operisJordani de Quedlinburg (=Georg Husner)], 1490. (=
GW 11817; SCHATZ, STOICA 2007, G-75.); Collig. 2.: Jacobus de Gruytrode: Lavacrum conscientiae.
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Augsburg, Anton Sorg, 1489. (= Hc* 9957; Schatz-Stoica 2007,J-1.). Régi jelzet: !tsz. 805. Coli. 1-2.
A planctust feldolgozó Lukács István szerint, az 1997-ben megtalált kézirat „a régi kaj-horvát irodalom
ritka gyöngyszeme, olyan kincs, amelynek napravilágra kerülésével hitelesebb képet kapunk a XVII.
század elejének kaj-horvát nyelvű drámai költészetéről." (LUKÁCS 2000, 111-175.)
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RMK I 1188=RMK 111376; DOMOKOS 1979, 133-142, 151-1291.
KÁJONI 1667.
MUCKENHAUPT 1999, II. 110. (részletes irodalommal.); PAPP 1999, 41-51.
CODEX CAIONI, 31-3 7, 54-60, 78-84. (A hasonmás kiadás kimerítő összefoglalást közöl Kájoni életútjáról, munkásságáról, részletes irodalommal); BENEDEK 2000, 347-481.
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legjobb könyvgyűjtőkkel. A megrongált könyveket restauráltatta. Munkáit és a használatában lévő műveket brassói, csíksomlyói és kolozsvári kompáktorokkal nagyrészt gondosan
be is köttette. 89
Bibliofíliájára utal az a tény is, hogy a Sacri Concentus e. Ludovico da Viadana olasz
zeneszerző alapján 1669-ben Mikházán szerkesztett orgonatabulatúrás művéhez hozzákötötte az 1518. évi velencei kiadású Missale Strigoniense 117-ik, igen szép kánonképpel
illusztrált levelét.9°
Losteiner Leonárd életéről és munkásságáról rendtársai, Boros Fortunát,9 1 György Józset92 és Benedek Fidél93 írtak bővebben. Kolozsváron született 1744-ben. 1761 szeptemberében öltötte magára a ferences rend ruháját. A derék és tudós P. Botár J oákim provinciális
vette fel. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron végezte, feltehetően a jezsuita atyák Farkas
utcai kollégiumában. A noviciatus éveit Medgyesen és Székelyudvarhelyen töltötte, ezután
filozófiát tanult az esztelneki intézetben. Teológiai tanulmányait Kolozsvárt végezte a kolostorban 1 729-től működő Studium Generalén, vagyis a teológiai főiskolán. 1768-ban szentelték pappá. Nagy munkabírású, megbízható szerzetes volt, akire elöljárói folyamatosan
felelős rendi tisztségeket ruháztak. 1773-1790 közt a Studium Generale lektora és tanára,
ahol egyháztörténetet is tanított. Egy ideig Kapjonban, Dés filiájában lelkész, és Haller Antal
gróf káplánja (1770-1771), Széken (1792), Medgyesen (1795) és Mikházán (1796-1800)
házfőnök, majd 1801-1804 között defini tor. Mint a tartomány levéltárosa, az archívum
okleveleit felvételezte és rendezte. Így a levéltárat alaposan megismerte, és adatait később,
művei megírása folyamán fel is használta. Péterffi Márton tartományfőnök, aki többek között
elrendelte a kolostorok háztörténetének szabályos és folytatólagos vezetését, a provincia
kronológusának nevezte ki. 1802-től az 1826-ban bekövetkezett haláláig Csíksomlyón élt,
alkotott, és rendezte a kolostor levéltárát. Az új somlyói templom építésének vezetője és
legfőbb mozgatója volt. Történeti munkásságának legfontosabb eredménye a csíksomlyói
ferences kolostor9 4 és az erdélyi stefanita rendtartomány története.9 5 A 18. század végéről
még a Theatrum orbis christiani Hungarico-Transylvanicum e. egyetemes világtörténetét
ismerjük.96 A csíksomlyói Szűz Anya nagy tisztelője volt, csodatevéseiről készített tanúkihallgatásokat a levéltárban tanulmányozta, rendszerezte, és a kolostor történetét tárgyaló
kéziratába be is másolta. A kegyszoborról írt kisebb terjedelmű kézirata a 19. század legelején
készült et.9 7
Különösen jó kapcsolatban volt a magyarországi Salvatorianus Provincia történetírójával,
Blahó Vincével, akit személyesen ismert, és számos erdélyi családtörténeti és egyháztörténeti kérdésben tájékoztatta. 98 Losteiner tudósi egyéniségét csak a kéziratban maradt életműve és levelezése feldolgozása után tudjuk a maga teljességében megrajzolni és értékelni.
Munkái minden szempontból jellemzik tudományos elkötelezettségét és a 18. század második felének rendi történetírásban elfoglalt megbecsült helyét. A használatában lévő kötetei
ma különböző rendházak könyvtárában tanulmányozhatók (Csíksomlyó, Szamosújvár, stb.).
89
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Könyvtáráról: MUCKENHAUPT 1999, 44-45., 1. 1., 1. 6-7., 1. 11., II. 91., II. 106-II. 110.
Azonos kánonkép található még a Missale Strigoniense 1502. ( = RMK III 58) és 1503. (RMK III 118) évi
velencei kiadásában. (HUBAY 1938, 93., XI. tábla). Ez Georg Stuchs nürnbergi nyomdász kánonfametszetének majdnem pontos utánzata (Missale Strigoniense. Nürnberg, 1490. - HUBAY 1938, 86., IV. tábla;
CsSzM RMK-Kat, 10).
BOROS 1926, 332-333.
GYÖRGY 1930, 538, 657. sz.
BENEDEK é.n., 1-28. Ld. még: SZINNYEI VII, 1422.
LOSTEINER 1777 - 1778.
LOSTEINER 1786-1789.
Budapest, OSzK, Fol. Lat. 402.
Istennek kintses tárháza, melly Csik Somlyai tsudálatos Szűz Mária szent képéről rég üdőtől fogva
osztogattatik. Csíksomlyó, Ferences Kolostor Könyvtára, jelzet nélkül. A 19. sz. második felében készített

másolata a Kolozsvári „Lucian Blaga" Egyetemi Könyvtárban tanulmányozható. Jelzete: MS. 1590.
Budapest, MFKL, Szalvatoriánus rendtartomány iratai, 19. doboz; MOLNÁR 2002a. 182.
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A múzeum RMK-állományában található Pécsi György 1696. évi nagyszombati kiadású
disszertációját is tartalmazó kolligátumot 1777-ben Kovács János somlyói plébános adományozta Losteinernek.99 (14. ábra)
A csíkszentléleki születésű Warga Ferenc Kelemen (1798-1868) a somlyói gimnáziumban kezdte meg tanulmányait, a teológiát Gyulafehérváron végezte el. 1816-ban Mikházán
lépett be a rendbe, 1833-ban pedig Szepesy Ignác erdélyi püspök szentelte fel pappá. Több
évig tanított a csíksomlyói gimnáziumban, 1851-1852 közt igazgatója volt. Előzőleg, 1835ben, a Mária Társulat praesese, 1846-1849 között a szeminárium régense. A szabadságharc
utáni években a csíkszeredai és csíkszentmártoni plébániákat is gondozta, majd Esztelneken
(1853) és Csíksomlyón (1855-1864) gvárdián. Tizennyolc évig a tartomány definitora,
1850-től az erdélyi őr helyettese. 100 Bibliofil ferences volt, tekintélyes könyvtárának legnagyobb része a somlyói kolostor bibliotékájába került. Gyűjteményünkben a matematikai és
költészetelméleti műveiről ismert Mösch Lukács, szerzetesi néven Lucas a S. Edmundo
( 1651-1701) piaristának, a magyar rendtartomány alapítójának 101 Arithmeticus practicus
c. Nagyszombatban, 1697-ben Hörmánnál megjelent tankönyve két példányban is található.
Az egyiket 1824-től a Mária Társulat diákjainak olvasmánya volt, 102 a másikat 1834-ben
szerezte meg Warga Kelemen atya, és valószínűleg tanárként fel is használta. 103 Az RMK-ák
közül ugyancsak ő, mint a szeminárium régense, vásárolta meg 1850-ben Illyés András 1693.
évi bécsi kiadású prédikációinak egyik példányát a somlyói kolostornak. 104
Öt RMK a 17. században alapított mikházi, 105 szárhegyi 106 és esztelneki ferences kolostorok könyvtárából került Somlyóra, valószínűleg duplumként, vagy esetleg csere alapján.

•Jezsuiták
Több RMK magyarországi és erdélyi jezsuita könyvtárakból származik, vagy a rend egyes
tagjainak tulajdonában volt.
Ismeretes, hogy az erdélyi katolicizmusnak a ferencesek mellett meghatározó és alakító
tényezője a jezsuita rend. A jezsuiták először 15 79-ben jelentek meg Erdélyben, Kolozsmonostoron, a katolikus Báthory István erdélyi fejedelem (15 71- 1586) és lengyel király
(1576-1586) támogatásával. 1581-ben Kolozsváron ún. akadémiai rangú gimnáziumot alapítottak, mégpedig az egyetemmé fejlődés lehetőségével és szándékával. 107
Itt meg kell említenünk Antonio Possevino (1533-1611) itáliai jezsuita, diplomata,
történész, a tridenti zsinat reformmozgalom jelentős alakját. Torino és Lyon közötti vidéken
vállalt missziós és lelkipásztori munkát, majd több franciaországi rendi kollégiumban tanított, 1577-től pedig fontos pápai diplomáciai küldetésekben járt el. így tárgyalt a svéd
királlyal az ország katolikus hitre való visszatérésének lehetőségeiről, de megfordult az
osztrák tartományokban, Erdélyben, Lengyelországban, és sikerült felvennie a kapcsolatot
IV. Iván orosz cárral is. Kelet-európai küldetései csúcspontja az 1596-ban megvalósuló
breszti unió, a lengyel-litván ortodoxoknak a római egyházhoz való csatlakozása volt. Ezt
megelőzően visszatért Itáliába, Páduában a jezsuita kollégium tanára lett, ahol Szalézi Szent
Ferenc is növendékei közé tartozott. Magyar és erdélyi művelődéstörténeti szempontból a
99 CsSzM RMK-Kat, 117.
100 BÁNDI 1896, 277-278; GYÖRGY 1930, 586, 1151. sz.; Biographia P.
101
102
103
104
105
106
107
130

Clementis Warga 1868. Budapest,

MFKL, F. VIII, Csíksomlyó, 1. doboz.
SZINNYEI IX, 88-89.
CsSzM RMK-Kat, 122.
CsSzM RMK-Kat, 121.
CsSzM RMK-Kat, 106.
CsSzM RMK-Kat, 79A, 131; A kolostorról: GYÖRGY 1930, 278-293; BENEDEK 2005, 96-122.
CsSzM RMK-Kat, 125, 129; A kolostorról: GYÖRGY 1930, 317-323; BENEDEK 2005, 14-64.
MOLNÁR 2009/2, 29-38, 47-48.
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Báthory István lengyel király udvarában és Erdélyben töltött évek a legérdekesebbek.
Kolozsváron több neves külföldi és magyar tanár társaságában a Báthory által alapított
jezsuita kollégium tanára volt, 1583-ban pedig a király megbízásából jezsuita mintára megszervezte és kidolgozta ennek Farkas utcai diákotthonát és működési szabályzatát. A
Possevino által összeállított részletes rendtartás a legrégibb ilyen természetű emléke a hazai
iskola történetnek. 108 Hozzájárult a kollégium és a szeminárium könytárának gyarapításához. Saját munkáiból, a Gergely-féle új naptár elterjesztését szorgalmazó kiadván~okból is
hozott magával Kolozsvárra a Báthory István költségére vásárolt géldányokkal. 10 Munkái
egy részében oroszországi, baltikumi, lengyelországi és erdélyi 11 tapasztalatait rögzítette,
más írásaiban a keresztény felekezetek közötti vitákat tárgyalta. Páduai éveiben állította
össze a híres Bibliotheca selecta c. segédkönyvet, amely az egyházatyák korától a hitviták
idejéig ismerteti a teológusok bibliai hivatkozásainak anyagát. 111 Gyűjteményünk ferences
állományában Atheismi Lutheri, Melanchtonis, Calvini e. Vilnában 1586-ban nyomtatott
vitairata tanulmányozható. 112 (15. ábra) A míívet Bodó István erdélyi nemes által írt bevezetővel Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel királynak ajánlja. A könyv értékét növeli
az a tény, hogy lapjain és lengyel/litván kötésének előtábláján belül a híres jezsuita bejegyzései olvashatók. 1586-ban munkáját Grodnoban Kolozsvári Istvánnak adományozta. (16.
ábra) Ezután, 1609-ben, a vilnai kiadvány egy bizonyos Vágási Mózeshez kerül, 1681-től
pedig a somlyói könyvtár jegyzékébe vették fel, Kájoni János gvárdiánsága alatt.
Kolozsvár mellett Gyulafehérváron, Váradon és Udvarhelyen is mííködött a rend. 1588ban az országgyűlés a jezsuitákat kiutasította, azonban lassú visszaszivárgás után 1595-től
hivatalosan is újra dolgozhattak Erdélyben. Ezt a határozatot még számos hasonló tilalom
követte, azonban a századforduló zűrzavarai (a gyulafehérvári jezsuiták elűzése 1598-ban, a
kolozsvári rendház feldúlása 1603-ban) ellenére a rend 1607-ig, újbóli törvényerejű kitiltásáig, szinte megszakítás nélkül tevékenykedett a fejedelemség területén. l 13 Központjuk
Kolozsmonostor és Kolozsvár volt, 114 emellett mííködtek rendtagok Gyulafehérváron, majd
később, 1625-től Karánsebesen, 115 1651-től a rend 1653. évi kitiltásáig pedig újból a Székelyföldön, Udvarhelyen is. 11 6
Valószínűleg a székelyföldi születésű Ladó Bálint jezsuita hozhatta Magyarországról
Erdélybe az 1580-ban, Nagyszombatban Telegdi Miklós házánál nyomtatott
Ordinariumot. 117 Ladó 1579-ben Kolozsváron lépett a rendbe. Először az erdélyi misszióban munkálkodott, Kolozsmonostoron (1584), majd a Partiumban, Váradon és a Bihari
falvakban. A jezsuiták Erdélyből való kiíízetése után, Moldvába (1589) ment. 1590-ben
visszatért hazájába, ahol előbb Báthory Boldizsár udvari papja Fogarason, 1591-től pedig
Báthory Zsigmond fejedelem mellett szolgált Gyulafehérváron. 1592-ben Báthory András
bíborostól újabb megbízatást kapott, a szászfenesiek plébánosa. 1596-tól hitszónok és
gyóntató a fejedelmi udvarban Gyulafehérváron, majd Váradon hitszónok. A jezsuiták
Erdélyből való következő kiűzetése után, 1607-ben, a magyar királyságban misszionárius, de
1609 és 1613 közt ismét Erdélyben mííködött. Ezután élete végéig a felvidéki jezsuita misszió
tagja. 118 Ladó az 1583-ban készített nagyszombati kötés által védett papi kézikönyvet egy
bizonyos Vinczil Mátyásnak adományozta. Miután különböző iskolamesterek használták
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110
111
112
113
114
115
116
117
118

JAK.Ó 1979, 548-549; VERESS 1906, 361-366.
]AKÓ 1991, 16-17.
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CsSzM RMK-Kat, 42.
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több évig Háromszék katolikus vidékén, a kötet 1684-től a csíki ferencesek kolostorának
összeírásában szerepelt.
Gyűjteményünkben Nicolaus Clenardus Institutiones ac meditationes ín Graecam
linguam c. Európa-szerte híres görög nyelvkönyve tizennégy különböző 16. századi magyarországi nyomtatvány és egy kézirat töredékének hordozókönyve. 11 9 A 16. század végén és
a 17. század legelején a valószínűleg református Debrecenben, majd a 17. század első
negyedében több erdélyi világi személy olvasmánya volt, Gyulafehérváron pedig jezsuita
kézre jutott. A könyv lapjain a jezsuita Bujtul György kézírása látható, továbbá a görög
grammatika a század második negyedétől a jezsuiták által működtetett gyulafehérvári katolikus iskola könyvtárának összeírásában szerepelt. 120
Bethlen Gábor fejedelem tudományszeretetének, toleráns ef:ház- és művelődéspolitiká
jának köszönhetően a jezsuiták erdélyi missziója újjáéledt. 12 1616 végén meghívta volt
iskolatársát, a Belgrádban működő Szini Istvánt Gyulafehérvárra, ahol az atya házat kapott
és iskolát is tarthatott fenn. Gyulafehérváron általában egy páter volt, a várban lakott, és
Bethlen haláláig a fejedelmi udvarból biztosítottak számára ellátást. A tanítóval együtt
naponta kijárt a külsővárosban lévő templomba és iskolába. Az iskola természetesen kisebb
szabású, mint a kolozsvári, de hatása kétségkívül ennek is megvolt. Szini alamizsnával, majd
a szegény diákok számára létrehozott konviktussal tette vonzóbbá iskoláját. 122
Bujtul György, az iskola tanítója, a karánsebesi misszió vezetője, az erdélyi katolikus
egyháztörténet fontos szereplője, akit katekizmus-fordítása miatt a 17. századi erdélyi irodalom jelentős képviselői között tartják számon. 12 3 Életútja viszonylag jól ismert. Valószínü,
hogy 1589-ben született karánsebesi román nemescsaládban. 1602 körül katolizált, majd
1606-ban, a városban működő csíki származású Szentandrássy István ferences szerzetes, a
későbbi szendrői püspök és erdélyi apostoli kormányzó közvetítésével Rómába került.
1607-ben, gimnáziumi tanulmányainak befejezése után felvételt nyert a Collegium
Germanicum-Hungaricumba, és filozófiát kezdett tanulni. Két év múlva súlyos fegyelmi
vétség következtében kizárták a kollégiumból, elhagyta Rómát, Bécsbe utazott, ahol befejezte a filozófiai kurzust. Ezután Erdélyben először Szentandrássyval működött együtt, 124 ma~d
161 7 -1618-ban iskolamesterként tevékenykedett Gyulafehérváron, Szini István mellett. 1 5
1618 húsvétja után a csíksomlyói kolostorba vonult vissza, hogy nyugodt körülmények
között dönthessen hivatása felőI. 126 Szini István és egykori patrónusa, Szentandrássy István,
sőt, maga Pázmány Péter közbenjárásával 1619-ben visszavették a kollégiumba. Ezt követően
négy évig teológiát tanult Rómában, 1622-ben szentelték pappá. 1625-ben Bécs, Nagyszombat és Nagykároly érintésével, társával, Makó Istvánnal érkezik Erdélybe. Gyulafehérvárról,
Szini segítségével Bujtul szülőföldjére, az etnikai és vallási szempontból sokszím'.í
Karánsebes vidékére utaztak. Itt a missziós állomás elöljárói tisztét érkezésüktől fogva
haláláig (1635) Bujtul töltötte be. Pasztorációs munkája folyamán ő látta el a karánsebesi
katolikusokat, tanított az iskolában és missziós körutakat tett a környékbeli falvakban. 127
Tevékenysége utolsó éveiben fordította le román nyelvre a jezsuita Petrus Canisius kisebb
119 CsSzM RMK-Kat, 18.
120 A könyvről, kötéséről és posszesszorairól részletesebben a 2007-ben megjelent tanulmányunkban írtunk.
(MUCKENHAUPT 2007, 220-223.)
121 BIRÓ 1929, 3-23.
122 1624- és 1625-ben jelenti Muzio Vitelleschi rendfőnöknek, hogy a tanáron kívül mintegy húsz alumnust,
akik között nemesek is vannak, tartanak el. BIRÓ 1929, 16; EHJM 11, 265-269, 277-280, 303-:.)09, 327-328,
34~364,37~418-419,429-431,480-482.

123
124
125
126
127

132

MOLNÁR 1999, 132.
EHJM 1/2, 371.
EHJM, 306-308, 364.
EHJM, 346.
LUKÁCS 1982, 555; SZABÓ, TONK 1992, 715; BITSKEY 1996, 234; MOLNÁR 1999, 132-146. (részletes
irodalommal).

16-19. SZÁZADI KÖNYVGYŰJTŐK KÖTETEI...
katekizmusát (a Catechismus minort), amely a református részről készített káté- és bibliafordítások mellett a 17. századi erdélyi irodalom fontos darabja. 128
Az 1620-as években több alkalommal utazott Gyulafehérvárra. 1627-ben a beteg Szini
mellett dolgozott. Ugyancsak Gyulafehérváron, iskolamesterként forgatta Nicolaus
Clenardus görög grammatikáját. A kötet a jezsuita iskola szegény diákjainak könyvtárához
tartozott, tankönyvként használták. Feltehetően valamelyik tehetősebb alumnus adományozta az iskolának. Lapjain több tanulótól származó latin és magyar nyelvű tollpróba, olykor
humoros jellegű bejegyzések is olvashatók. Valószínű, hogy a könyv a rend 1653. évi kitiltása
után vagy az 1658-as tatárdúlás 12 9 következtében kallódott el Gyulafehérvárról. A bejegyzések tanúsága szerint 1681-től a csíksomlyói ferences kolostor leltárában szerepelt.
A székelyijezsuita misszió a megújuló hitélet és a bíztatóan induló udvarhelyi iskola nem
roppantak meg helyrehozhatatlanul 1653-ban, a rend kitiltása után. Az udvarhelyi misszió,
majd rendház ( 1702) pasztorációs tevékenységével, gimnáziumával és az iskolai színjátszással a rend 1773-as feloszlatásáig a székely művelődés egyik központja maradt. 13° Gazdag
könyvállományát a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Tudományos Könyvtárban és a Szent
Miklósról elnevezett plébánián őrzik. Az utóbbi gy-(íjteményéből került 1994-ben a Csíki
Székely Múzeumba vásárlás útján öt mű, a bibliafordító jezsuita Káldi György
(1572/15 73-1634) 1631. évi pozsonyi kiadású vasárnapi és ünnepi beszédeinek két-két
példánya, l3 l valamint Viszocsány Ferenc (1619/1621-1696) felvidéki jezsuita hitszónok
Hecatombe sacra e. 1690-ben, Nagyszombatban az Akadémiai nyomdában megjelent prédikációi. l 3 2
Állományunkban még két kötet mutat jezsuita eredetet. A magyarországi katolicizmus
fellegvárából, a nagyszombati jezsuitáktól l 33 jutottak el a Székelyföldre, a somlyói ferences
kolostorba és gimnáziumba Hieronymus Cardanus (1501-15 76) olasz filozófus, matematikus és orvos De subtilitate libri XXL című 1560-ban, Bázelben kiadott orvosi műve, valamint
Otrokocsi Fóris Ferenc (1648-1718) 1694-től katolizált református lelkész Origines
Hungaricae c. 1693-ban, Franekerban kiadott történeti munkája. Az Otrokocsi-féle mű
1760-ban a nagyszombati jezsuiták könyvtárában vették jegyzékbe, és valószínűleg a 18-19.
század fordulóján szerezhették meg a somlyói gimnáziumnak. 13 4 A Cardanus-mű pergamenkötése 15. századi magyarországi kódex, vagyis Graduale töredéke (levele). Megbontása
során Bornemisza Péter (1535-1584/1585) evangélikus püspök és nyomdatulajdonos
1584-ben Detrekőben és Rárbokon megjelent nagyterjedelmű ún. Foliopostillájának egyik
lapját emelték ki további kéziratos és nyomtatott töredékkel együtt. 135 A bejegyzések szerint
az olasz tudós könyve a 17. század harmincas éveiben nagyszombati jezsuiták körében
fogott. A könyvtáblából a Bornemisza Péter postilláinak töredékével egyidőben talált 1611.
évi Quaestiones rhetoricarum c. latin nyelvű kéziratos retorikai tankönyv és teológiai
vizsgatételek nagyszombati jezsuita eredetet mutatnak. Valószínűleg Bocskay György hozhatta Erdélybe a könyvet, amelyet előzőleg, 1634-ben Trakowicki Györgytől kapta ajándékba. Az első ismert székelyföldi tulajdonosa rákosi Bogos János, a csíkszentimrei iskola
tanítója, 1645-1663 között rektora. 136 Valószínűleg ő adományozhatta a somlyói kolostornak. A kötet szerepel a kolostor 1664-es összeírásában, amelyet Damokos Kázmér gvárdián,
erdélyi apostoli vikárius rendelt el az 1661. évi török-tatár dúlás után, a kolostor és a
templom újraépítése során.
128 RMK 11 2155; BRV 1 35/1; RMNy 1656; MOLNÁR 1999, 15.
129 ERDÉLY TÖRTÉNETE, 11, 1606-tól 1830-ig, 724.
1:)() ALBERT 1993, 5-46; MOLNÁR 1994, 84-89.
131 C:sSzM RMK-Kat, 69, 71, 73, 75 és 98.
132 C:sSzM RMK-Kat, 98.
133 FARKAS 2001, IX-XXXIII.
134 BifJliothecae Societatisjesv Tyrnaviae 1760 (f.*2r). - CsSzM RMK-Kat, 109.
135 CsSzM RMK-Kat, 40.
136 SZÖCS 2009, 518-519.
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Sorra vettük a gyűjtemény jelentősebb könyvtulajdonosait. Mindezen adatoknak birtokában átfogó képet kapunk a 16-19. századi Csíkszék művelődéstörténetéről, ezen belül
ennek a területnek egykori könyves kultúrájáról, használóinak köréről.
A feltárt adatokat nagy haszonnal ajánlunk a régi magyar irodalommal, egyház-, nyomdászat-, könyvkötés- és művelődéstörténettel foglalkozó szakemberek számára.
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VOLUME ALE UNOR COLECflONARI DIN SECOLELE 16-19, PÁSTRATE iN
COLECTIA "BIBLIOTECA MAGHIARÁ VECHE" A MUZEULUI SECUIESC AL
CIUCULUI

Rezumat
Cea mai mare parte a caqilor maghiare din categoria „Biblioteca Maghiara Veche" (RMK)
provine din bibliotecile a trei vechi instutufii catolice ale Scaunului Ciuc: manastirea
franciscana de la ~umuleu-Ciuc (108), Gimnaziul (13) ~i Congregatia „Sfüntei Maria."
in anuarul muzeului din 2010 am prezentat cele mai valoroase legaturi istorice,
ornamentate in stíl gotic, renascentist ~i baroc, ale Coleqiei „Biblioteca Maghiara Veche" a
muzeului. Legaturile artistice reprezinta primul semn al provenientei cartilor.
Pe baza insemnarilor ~i a supralibrosurilor legaturilor, am identificat 155 de posesori.
Ace~tia sunt: persoane laice (nobili, invafatori, etc.), preofi, dílugari (franciscani, iezuiti) ~i
manastiri, parohii, congregatii religioase, ~coli ~i biblioteci ale altor institutii.
Lucrarea prezinta coleqionarii din secolele 16-19, reprezentativi pentru cultura, istoria
cartii din Secuime ~i din Transilvania.
THE VOLUMES OF SOME 16-19rn CENTURY COLLECTORS
IN THE "OLD HUNGARIAN LIBRARY" COLLECTION
OF THE SZEKLER MUSEUM OF CIUC

Abstract
Most of the Hungarian books in the „Old Hungarian Library" (RMK) originate from the
libraries of three catholic institutions of Ciuc Seat: the Franciscan monastery of ~umuleu
Ciuc/Cíksomlyó (108), the Gymnasium (13) and the Saint Mary Congregation.
ln the museum's 2010 yearbook we have presented the most valuable historic bindings,
with gothic, renaissance and baroque ornaments of the „Old Hungarian Library" Collection.
The artistic bindings represent the first sign of the books' provenance.
Based on the notes of these bindings, we have identified 155 possessors. These are:
laymen (nobles, teachers, etc.), priests, monks (Franciscans, Jesuits) and monasteries,
religious parishes and congregations, schools and libraries of other institutions.
The paper presents collectors from the l 6-19th centuries, who were representative for
the culture and book-history of Szeklerland and Transylvania.
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1. kép. Szármány István pap glosszái 1516-ból az Ordinarius Strigoniensis
(Venezia, 1505) lapján

~W}.~
CJepregí Iskola,

. ~ KIBEN.AZ LV. ~

T H E R AN v s ES
CALVINISTA

./

PR~DlKA-

ToRo•NAit T .-IN'USAGOK11.A, E'S·TEud ygffckból való ki térésckre, ,az Cfcprcgi fai cok úaporitó mor9ó Pra:dik.áoon:, az
jgaz h{u ~llen, és P.azll,lány l'étcrre
való hazugságiércis, a,z i~azság- '
nak ióra ranitó oll:oraua.I
e~ Iskolázza. a;o:;~ W'r}.
B ALAS .Fr TAMAS BosZNAI

~·J'ÚsPblC.~~
""~,,.* .

-.:,

„

Nyomtattatot Pofonban,

~

2. kép. Szármány István
széljegyzetei 1518-ból

~DC.

XVl
Eszt,erHólun.

"

3. kép. Balásfi Tamás:
Csepregi iskola. Pozsony 1616.
Cserei Mihály csíki főkirálybíró könyve
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4. kép. Horváth János 1658-ban Cserei Mihálynak adományozza Balásfi Tamás mlívét
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5. kép. Ilyefalvi Bialis Ferenc tulajdonosi bejegyzése
Szilvási János vitairata lapján
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6 . kép . Wagner Ferenc. Dissertatio
philolgica. Nagyszombat, 1701.
Bocskor János könyve
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7. kép. Bocskor János bejegyzései a
Dissertatio philologica előzékén
(1720-ban)

8. kép. Bocskor János feljegyzése
a csíkszentléleki családi kúria szomorú
sorsáról (1726)

9. kép. Ferenczi György gyergyószentmiklósi plébános
posszesszor-bejegyzése 1602-ből

10. kép. Illyés András: Megrövidíttetett
ige. Bécs, 1692. Nagy Mózes háromszéki
plébános könyve (1701)

11. kép. BerkuceJános moldvai pap feljegyzései a
csíkszentimrei plébánián
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12. kép. Antiphonarium Romanum. Venezia, 1634. Marcus Bandinus bákói püspök (1647) és
Bonyhai Mihály (1653) bejegyzése a címlapon
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13. kép. Bonyhai Mihály feljegyzései
az antifonálé végén

14. kép. Losteiner Leonárd ferences
~~~~~~~~~~~~~~történetíró bejegyzése (1777)
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15. kép. Antonio Possevino
Atheismi (Vilna, 1586) e. mííve

ATHE'ISMI
Lutheri, Mefanchthonis, Cal
umi , Bezz , V biqueta riorum,
AnaQ~ptiíl:arum, P!cardor~m,

'

1

·Punranorum; A.nanorum,
& aliorum nóíl:ri dmP.Oiis hzrerioJ//fJJ. corum. tft1'erl
/~ .
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f>tjlilt11ti.fl. ·,,,; Mi11i/lro1'Wlf TN"fi,111~. orttm, nt• t/,efiJ111 Frocrfii füuidii,
.J..a.fiti f '11ftifti•m Triitiw~.

REFVT ATI
Ab Anronio Pofsruino Soacmis IESV,

DENIQVE
Anrithdis ha-rcticae perfidiae, conrr
lingulos aniculos orthodoxae fidci.
VILN.llE,

ln Lituania, ~ud loannem V<líccnfcm, A11n
M . D. LX:>DCVL

Superiorum Pcrmifsu.

11

IBBii~SE.i!.B!liall

16. kép. Antonio Possevino jezsuita misszionárius bejegyzései (Grodno, 1586)
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AZ UTOLSÓ SZÉKELYFÖLDI KIRÁLYBÍRÁK
ÉS AZ ELSŐ FŐISPÁNOK

Pál Judit
• A székely székek átalakulása a 19. század közepén
A székely székek szerkezete és hatásköre - az erdélyi vármegyékhez hasonlóan - az idők
folyamán alapvető változásokon esett át. Az első nagy megrázkódtatás II. József idejére esett,
amikor az uralkodó felszámolta Erdély hagyományos közigazgatási beosztását, és a három
politikai nemzet sajátos térbeli elkülönülésére való tekintet nélkül új, egységes közigazgatást
vezetett be. Ez azonban nem volt hosszas életű, az 1791 :XII. tc. visszaállította a Székelyföldön
is a II. József előtti állapotokat. A székek voltak a törvények és a Főkormányszék rendeleteinek végrehajtói, választották az országgyűlési követeket és ellátták utasítással, jogszabályokat alkottak stb. A közigazgatás mellett bírósági feladatokat is elláttak. Talán az egyetlen
lényeges különbség az volt az erdélyi vármegyék és a székely székek között, hogy a székekben a tisztviselők választását szabadon, a főtiszt ajánlása nélkül ejtették meg. Amúgy a
fötisztek esetében a szavazattöbbséget nyert három alkalmas személy nevét (a bevett felekezetek közül) a Főkormányszék útján az uralkodó elé terjesztették fel; ezek közül nevezte
ki az uralkodó a főispánokat, illetve főkirálybírákat. A vármegyékkel ellentétben a székely
székekben 1848 előtt vita tárgyát képezte, hogy kik vehetnek részt a széki közgyűlésen. A
székely szabadság elmélete és gyakorlata között ugyanis nagy hézag tátongott, és a reformkor
egyik fö követelése a katonarendű és más szabad székelyek részvételi joga volt a közgyűlé
seken.1
Erdélyben 1848 előtt a reformkezdeményezések jóval kisebb teret kaptak, mint Magyarországon. 2 A közigazgatás átszervezésének kérdése ugyan már az 1791-92. évi országgyű
lésen felvetődött, de ekkor - akárcsak 1811-ben - az országos bizottság munkálatai megrekedtek a javaslatok szintjén. Az 1840-es években komolyabban fogtak a kérdés megoldásához. Az erdélyi közigazgatási beosztás célszerűtlenségét mindenki belátta, a rendezést
azonban Erdély politikai nációk szerinti felosztása nehezítette. Erdély törvényhatóságainak
kiterjedése nagy aránytalanságokat mutatott: voltak nagyobb vármegyék, de a szász székek
többsége vagy a kis székely szék, Aranyosszék aránytalanul kisméretű volt. Az 1841-43. évi
országgylílés ún. systhematica deputatiót (rendszeres bizottságot) rendelt ki, amely egy
tervezetet dolgozott ki „Erdély területének célszerűbb politicai felosztásáról". A tervezet az
1847. évi országgyűlésre készült el, de végül is nem lett gyakorlati következménye.3 A
tervezet szerint a székely székekre nézve legfontosabb változás az lett volna, hogy Felső-Fe
hér vármegye egyes részeit Háromszékbe olvasztották volna be, amely Bardóc fiúszék
bekebelezése után 2 részre oszlott volna: Alsó- és Felső-Háromszékre. 4

2
3
4

PÁL-ANTAL2002, 170-177.
PÁL 2008a.
KÖVÁRI 1866, 230-231.
KÖVÁRI 1866, 186-187.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 145-154.
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Az első jelentősebb változást e téren is 1848 hozta, bár az 1848:1. erdélyi törvénycikk 3.
szakasza kimondta, hogy „Erdélyben a közigazgatás és igazságszolgáltatás folyama és
személyzeti szerkezete a közelebbi közös hongyűlés általi e/rendezésig jelen helyzetében
marad". 5 Ennek ellenére néhány jelentős változásra sor került, már csak az úrbériség
eltörlése és a törvény előtti egyenlőség kimondása révén is. A székely székek esetében ez azt
is jelentette, hogy a határőrök a székely önkormányzat teljes jogú tagjai lettek. A közgyíílés
képviseleti alapon szerveződött, és megmaradt a szabad elöljáró-választás joga. Erdélyben is
átvették magyarországi mintára a képviseleti bizottmányokat és a központi választmányokat,
ezek szervezésére azonban nem mindenhol került sor. Érdekes Udvarhelyszék 1848. június
27-28-án tartott közgyűlése, amelyen a főkirálybíró kinevezésének jogát felajánlották a
minisztériumnak, mintegy „példát statuálva", mivel úgymond belátják, hogy a miniszteri
felelősség nem fér össze a főtisztek választásával, azonban a többi hivatalnokot ezután is
maguk kívánják választani kijelölés és felsőbb megerősítés nélkül. 6 A marosszéki választások
során szintén követték az udvarhelyszéki példát és lemondtak a főkirálybíró szabad választásáról. Sok volt azonban még az átmeneti bizonytalanság, mind a szervek megnevezésében,
mind hatáskörében, mind összetételében. Udvarhelyszéken például a közgyűlés helyét
népgyűlés vette át; a települések küldötteinek hetente kétszer kellett volna összeülniük
tanácskozásra és a „tárgyak eligazítására". 7 1849-ben a rendkívüli állapotokra való tekintettel kormánybiztosokat neveztek ki a törvényhatóságok élére, és megszervezték a katonai
közigazgatást is.
Az 1849-1867 közti időszakot Erdélyben is a meg-megújuló betagolási kísérletek, illetve
az állandósult átmeneti állapot jellemezte. Az Októberi Diploma kiadása (1860. október 20.)
után egy időre újjászervezték a régi törvényhatóságokat. Az újonnan megválasztott főispán
ok és királybírák nagyobb része azonban 1862-ben tiltakozásul Erdélyben is lemondott.
Udvarhelyszék tiszti ülése például a következő ünnepélyes óvás kíséretében nyújtotta be
lemondását: „ kinyilatkoztatjuk, hogy a felséges Fejedelem úgymint édes hazánk boldogsága eljátszására célzó ezen törvényellenes kormányzási rendszerben nem tiltjuk el ugyan
senkinek, hogy hivatalt vállaljon, mert ez hatalmunkban nem áll, de őköt ezennel mégis
úgy is mint a törvényes bizottmány képviselői, úgy is mint e székely anyaszék birtokosai
minden eljárásaikértjegyzőkönyvileg felelőssé tesszük, miért is újabban ellene mondunk
minden törvényellenes és hatalom szülte rendeletnek sfennhagyjuk a fennhagyandókat. ,,s
Udvarhelyszék élére ezután az egykori cs. kir. járási hivatal főnökét nevezték ki, és egészen
1865-ig ez a régi/új garnitúra maradt hatalmon.
A kiegyezés után az új kormány egyik legsürgősebb feladata tahát - bár nem csak Erdély
viszonylatában - a közigazgatás rendezése volt. Egyrészt főleg erdélyi viszonylatban a régi
közigazgatási beosztás tarthatatlansága mindenki előtt világos volt, másrészt viszont az
egymással ütköző érdekek, a hagyományokhoz való ragaszkodás és nem utolsósorban a
bonyolult etnikai és felekezeti viszonyok miatt a közigazgatási reform kidolgozása nem volt
egyszeríí feladat. Nem csoda, hogy a hatalmas aránytalanságok ellenére a régi közigazgatási
egységek még majdnem egy évtizedig változatlanul fennmaradtak. Ahogy Péchy Manó
királyi biztos írta a törvényszékek alakítása kapcsán: „kevesebb bajnak hiszem, ha a leendő
helyesebb területi felosztásig a rendezés Erdélyben inkább még elhalad, mintsem ha kellő
előintézkedések nélkül beláthatatlan zavarokra és surlódásokra nyújtatik alkalom".9
Az Andrássy-kormány kinevezését követő hónapokban az erdélyi törvényhatóságok a
kormányt ostromolták, kérve, hogy Erdélyben is rendeljék el a törvényhatóságok újjászervezését. Mikó Mihály képviselő, akit hamarosan Marosszék élére állított a kormány, a Pesti
5
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AZ UTOLSÓ SZÉKELYFÖLDI KIRÁLYBÍRÁK ÉS AZ ELSŐ FŐISPÁNOK
Naplóban cikksorozatot indított, amelyben vázolta az erdélyi állapotokat és sürgette a
törvényhatóságok szervezését: „Az erdélyi köztörvényhatóságok helyreállításának ez ideig
akadályai nincsenek, de a határozatlanság és késedelmezés akadályokat igenis szülne„. ". 1ű A kormány végül az 1867. június 27-i rendeletével intézkedett. Erdélyben ugyancsak
az 1861-ben müködött bizottmányokat hívták össze, a főispánoknak pedig úgyszintén
kijelölési joguk volt. A sajátos erdélyi helyzetre és a hagyományra való tekintettel azonban
a székely székekben a tisztviselőket minden jelölés nélkül, szabadon választhatták. Erdélyben emellett - és ez a magyarok és székelyek elégedetlenségét váltotta ki - érvényben
maradtak az 1867 előtt kibocsátott rendeletek, valamint fenntartották a bírósági szervezet
elkülönülését. A törvényhatóságok itt nem álltak közvetlen összeköttetésben a minisztériumokkal, hanem a Főkormányszék, illetve a királyi biztos útján érintkezhettek ezekket. 11
Elégedetlenséget szült viszont az a tény, hogy a kormány a főkirálybírákat továbbra is
kinevezte. A székek - legalábbis a retorika szintjén - ragaszkodtak a széleskörű autonómiához, bár bizonyos fokú átalakítás szükségességét ők is elismerték. Ezt a felemás hozzáállást
tükrözi Udvarhelyszék bizalmi felirata is: „ ... óhajtottuk volna, ha a nagyméltóságú minisztériumnak a köztörvényhatóságok alkotmányos hatásköre visszaállítására irányuló rendelvényében, úgy a főkirálybírónak szabad választáson kívül történt kinevezése, mint a
töruényszéki tagok kijelölése melletti választatása indokoltatott volna. A szabad választásra irányuló s még el nem törölt törvényeken alapult ősi jogainknak a parlamentifelelős
kormánnyal leendő kiegyeztetés érdekében korszerű módósításától nem idegenkedünk
ugyan, de <)hajtjuk, hogy ez szokott úton történjék. "12
A kormánynak viszont a hatékony és egyre centralizáltabb állami apparátus kiépítése állt
érdekében. Az 1870:XLII. törvénycikk meghagyta a megyei szervezet több elemét, de megnyirbálta a megye hatáskörét. A cél a megyék átalakítása volt, hogy hatékonyabban tudják a
közigazgatási feladatokat ellátni és a kormány rendeleteit végrehajtani.13 Pest-Buda és a
Királyföld kivételével a többi törvényhatóság egységes belső szervezetet nyert. Ez azt jelentette, hogy bár a székek névleg továbbra is megmaradtak, most szervezetileg teljesen a
magyarországi megyékhez hasonultak.
Az l 870:XLII. törvénycikk alapján megalakultak a törvényhatósági bizottságok. Az első
nehézséget több helyen is mindjárt a létszám kérdése okozta. A létszámcsökkenés ellen több
főispán is felszólalt, aggódtak, hogy a kimaradtak az ellenzék sorait vagy a nemzetiségi
mozgalmakat fogják erősíteni. A székely székek ősi jogaikra hivatkoztak. Mikó Mihály,
marosszéki főkirálybíró szerint korábban 5-6 ezer jogosult volt, 1848-ban is több mint ezer
bizottmányi tag volt, most viszont 160-ban szabták meg a bizottmány létszámát. 14 A továbbiakban azonban a magyarországi törvényhatóságok mintájára kezelték az erdélyi törvényhatóságokat is, de a közigazgatás területi beosztása és egyes sajátosságok még 1876-ig, a
közigazgatási reform életbeléptetéséig fennmaradtak.
Az 1876-os közigazgatási reform nyomán aztán felszámolták a székely és szász székeket,
és Erd~lynek 15 megyéje lett. A Székelyföldön négy új megye jött létre: Csík, Udvarhely és
Háromszék nagyrészt az azonos nevü szék területén, több-kevesebb vármegyei terület
hozzáadásával. Ez főleg Háromszék esetében volt jelentősebb, ugyanis az egykori Felső-Fe
hér vármegye több darabja is Háromszék megyéhez került. Marosszék Torda megye felső
kerületével olvadt össze és együtt alkották Maros-Torda vármegyét. Aranyosszék Torda-Aranyos megye része lett, de a kis Aranyosszéknek nem volt túl nagy súlya, ez megmutatkozott
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az új megye hivatalnokainak választásakor is, az új tisztikart döntő mértékben Torda megye
alsó kerületének egykori tisztikara alkotta.

• A székely székek főkirálybírái 1865-1876 között
A kiegyezés előkészületeként az uralkodó 1865 nyarán gr. Nádasdy Ferenc helyett gr.
Haller Ferencet nevezte ki erdélyi kancellárrá. Az 1862-ben lemondott főtisztek nagy részét
visszahelyezték hivatalukba, és az uralkodó a feloszlatott szebeni tartománygyűlés helyett
1865 decemberére Kolozsvárra új országgyűlést hívott össze, amelynek egyetlen feladata az
unió megerősítése volt. Az átmenet nem volt mindenhol olyan barátságos, mint Udvarhelyszéken, ahol 1862-ben a korábbi cs. kir. járási hivatal főnökét, az egykori katonatisztet,
Lukács Gusztávot nevezték ki a szék élére. Lukács 1865-ben ismét átadta a szék vezetését az
1862-ben lemondott Daniel Gábor főkirálybírónak, kimutatást készítve az átadott iratokról,
sőt még a régi/új főkirálybíró tiszteletére rendezett banketten is részt vett. Magatartásáról
írta Daniel: „ Tisztességesen váltunk el mindnyájan tőle. Tisztességesen is, inkább meghu-

nyászkodva, mint hencegőleg viselkedett. Nem zaklatott senkit. Örvendett, ha neki békét
hagytak. "15 A régi rendeletek azonban még egy ideig életben maradtak. Szintén Daniel írta
erről: „Én újból átvettem a szék kormányzatát, de most már a »Schmerling« rendszerben.
A Lukács által helyettesített nagy részben megbízhatatlan tisztviselőkkel. Azonban egy
alkotmányos korszak bekövetkezésének reményével. Ezen rendszert csak átmenetinek
tekintvén, mind a mellett alig lehet eltérni a még fennálló utasítástól, a pátensektől és
bachiális 16 rendeletektől. Általában nagyon nehéz lett volna a tisztviselők változtatása.
Bizottmányi üléseket is csak a főkormányszék rendeletére ad-hoc lehetett tartani. "17
A kiegyezés ebben az átmeneti állapotban találta Erdélyt. Mivel a törvényhatóságok
főtisztjeit még a provizórium idején nevezték ki, 1867 elején kérdés volt, hogy az új kormány
a hivatalukban hagyja-e a főtiszteket. 18 1867 tavaszán a lapok hasábjain Erdély-szerte folytak

erről a találgatások. Az öt székely szék l 9 közül csak egynek az élén állt kompromittált ember.

Petrichevich-Horváth Albert marosszéki főkirálybírót hamarosan felmentették hivatalából,
végső soron az előző időszakban vállalt szerepe miatt. Petrichevich-Horváth 1848 előtt
előbb Torda vármegyében volt főbíró, majd Háromszék adminisztrátorává nevezték ki, ahol
a forradalom kitöréséig maradt. A neoabszolutizmus idején is hivatalt vállalt. Lojális magatartásáért 1859-ben bárói rangot kapott. Erre szolgált rá később is: amikor a provizórium
idején az erdélyi főtiszti kar nagy része lemondott, 1862-ben Marosszék főkirálybírájává
nevezték ki. A királyi biztos írta a kiegyezés után ennek kapcsán: „fellépése és hivatali
működése oly módon, oly célból és oly kedvetlenítő körülmények közt történt, hogy neki a
reábízott törvényhatóság bizalmát minden képessége mellett is megnyerni nem sikerülhetett". 20 Helyette Mikó Mihály képviselőt nevezték ki, aki a Pesti Naplóban az erdélyi helyzetről

közölt cikksorozatával hívta fel magára a figyelmet. Mikó képviselőként nagyon aktív volt
Pesten, így bár karrierje és birtoka is Csíkszékhez kötötte, a kormány őt szemelte ki a
kompromittálódott Petrichevich-Horváth Albert helyére marosszéki főkirálybírónak.
A másik négy főkirálybíró a helyén maradt: Daniel Gábor Udvarhelyszéken, gr. Kálnoky
Dénes Háromszéken, Mikó Antal Csíkszéken és Béldi Gergely Aranyosszéken. 21 Mind a
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AZ UTOLSÓ SZÉKELYFÖLDI KIRÁLYBÍRÁK ÉS AZ ELSŐ FŐISPÁNOK
négyen 1861-ben már betöltötték a főkirálybírói hivatalt, 1862-ben azonban tiltakozásul
lemondtak, így a kiegyezés után megvolt a kellő legitimitásuk. Hárman ugyanakkor képviselők is voltak: Mikó Mihály mellett Kálnoky és Béldi is a pesti parlamentben képviselték
széküket.
A régi/új főkirálybírák közül négyen katolikusok voltak, egy pedig unitárius (Daniel).
Utóbbi esetében lényeges szempont volt a felekezet is. Erdélyben ugyan már 1848-ban
eltörölték a „három nemzet és négy bevett vallás" rendszerét, de ennek ellenére még a
kiegyezés után is egy ideig tekintettel voltak a különböző nemzetiségek és felekezetek a
lehetőségekhez képest arányos képviseletére. Daniel Gábor visszaemlékezéseiben leírta,
hogy 1861 februárjában bálban voltak, amikor Nagy Elek főkormányszéki tanácsostól levelet
kapott.Nagy Elek, aki maga is unitárius volt, figyelmeztette, hogy Udvarhelyszékre unitárius
főkirálybírót akarnak ajánlani: „önnek kell szóba jönnie, mind előkelő állásánál, mind
pedig azon tekintély és közbecsülésnél fogva, melyet a székelyek s kiválóan vallás sorsosaink előtt kivívni sikerült". 22
A főkirálybírák mind nemesek voltak, de az ötből csak egy (gr. Kálnoky Dénes háromszéki
főkirálybíró) volt arisztokrata, egy pedig (Daniel Gábor udvarhelyszéki főkirálybíró) jóval
később, halála előtt kapott bárói címet. Amúgy felesége br. Rauber Mária volt. Béldinek
úgyszintén anyja és felesége is arisztokrata volt (anyja br. Bornemisza Anna, felesége pedig
gr. Nemes Rozália). Daniel apja is a legmagasabb hivatalokat töltötte be: Felső-Fehér vármegye adminisztrátora, illetve a Királyi Tábla ülnöke volt; Béldi apja pedig guberniumi tanácsos
volt. Mikó Antal esetében nem tudjuk, hogy egy azonos nevű guberniumi titkár az apja volt-e
vagy sem. Bár Kálnoky Dénes apja nem viselt hivatalt, ősei között azonban szép számmal
találunk olyanokat, akik vagy a katonai vagy a közigazgatási pályán tűntek ki. A család
1697-ben kapta a grófi rangot, Kálnoky Sámuel erdélyi udvari kancellár révén.
A fökirálybírák iskolázása illeszkedik a kor elvárásaihoz. A főtisztek karrierjéhez ekkor
még nem kellett egyetemi tanulmány, elég volt - ezt viszont elvárták - valamelyik erdélyi
nagymúltú felekezeti iskola elvégzése (beleértve a jogi tanfolyamot is), majd ennek megkoronázásaként Marosvásárhelyen a Királyi Táblán letöltött joggyakorlat és ügyvédi vizsga.
Mikó Mihály a gyergyóalfalvi falusi iskola után Csíksomlyón, majd Kolozsvárt a királyi
líceumban folytatta tanulmányait. Végül 1839-ben a Királyi Táblán ügyvédi vizsgát tett.
Ugyancsak a királyi líceumba járt korábban Mikó Antal is, ő 1823-ben végezte a jogi tanfolyamot. A szintén katolikus Kálnoky tanulmányait valószínűleg Kantán kezdte, majd 1829-32 között a bécsi elitképző intézetnek a Theresianumnak volt növendéke. Hazatérve a
kolozsvári királyi líceum jogi tanfolyamát is elvégezte. Szintén rendhagyó Béldi Gergely
aranyosszéki főkirálybíró iskolai pályája: ő a kolozsvári líceum után egy évig (1832) a bécsi
konzuli akadémiára járt. Daniel a kolozsvári unitárius kollégium diákja volt, 1844-ben (más
adat szerint 1845-ben) tett jogi vizsgát.
Béldi Gergely kivételével karrierjük visszanyúlt a reformkorra. Főtiszt 1848 előtt csak gr.
Kálnoky Dénes háromszéki főkirálybíró volt, aki miklósvárszéki királybíróként kezdte karrierjét az 1830-as évek végén, 1847-től pedig Felső-Fehér vármegye főispánjává nevezték ki.
1848-ban az „elcsapandó" főispánok között volt. Azt rótták fel neki, hogy míg korábban az
ellenzékhez tartozott, később „hivatalaikért köpönyeget fordítottak, s a jó ügynek mérges
ellenségeivé váltak", sőt Kálnoky egyenesen „főkolompos "volt. 2 3 A hivataltól visszavonulva
azonban állítólag jobbágyai megválasztották nemzetőr parancsnoknak. Az '50-es években a
közélettől visszavonult, részben utazással töltötte idejét - Afrikában is járt oroszlánvadászaton -, részben pedig irodalmi téren próbálkozott, álnéven több írása (regény, útleírás) is
megjelent. A politikai életbe 1861-ben kapcsolódott ismét be, amikor háromszéki főkirály-
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bíróvá választották, de következő évben az erdélyi főtisztek többségével együtt lemondott
hivataláról.
Mikó Mihály gyergyószéki alkirálybíró volt és 1841-42-ben, majd 1846-47-ben az erdélyi
országgyűléseken követ. Nagyobb szerephez 1848-49-ben jutott, amikor Csíkszéket képviselte a kolozsvári, majd a pesti országgyűlésen, és tagja volt az uniós bizottságnak is. 1848
szeptemberében Csíkszék kormánybiztosává nevezték ki. A szabadságharc leverése után
tevékenységéért halálra ítélték, de az ítéletet várfogságra változtatták. 1856-ig]osefstadtban
raboskodott, majd hazatérve gyergyóalfalvi birtokán gazdálkodott. 1861-ben csíkszéki királybíróvá nevezték ki, de a következő évben lemondott. 1866-ban Csíkszék képviselője lett
a pesti országgyűlésen, 1867 tavaszán pedig Marosszék élére nevezte ki a kormány.
Daniel Gábor jogi vizsgái után előbb a Főkormányszéken volt tiszteletbeli fogalmazó-gyakornok, majd az Udvari Kancelláriára került, de 1848-ban apja korai halála miatt hazatért. Az
agyagfalvi gyűlésen segédkormánybiztosként működött, és bár a fegyveres harcokban nem
vett részt, később mégis igazolnia kellett magát. A szabadságharc bukása után „büntetésként"
néhány hónapig alkerületi biztosként működött. Annak ellenére, hogy hamarosan lemondott és visszavonult családi birtokára, életrajzának eme „fekete foltja" miatt később többször
is magyarázkodásra kényszerült. 1861-ben, amikor szóba került főkirálybíróvá való kinevezése, a Korunk című kolozsvári lapban megtámadták: „Mi nem tesszük ki hibául, ha
érdemül nem vesszük is, hogy valaki unterbezirks commissarius volt, de a főkirály
bíránktól megvárjuk, hogy feddhetetlen múlttal bírjon". 24 1861-ben Udvarhelyszék ideiglenes főkirálybírájává nevezték ki, de a következő évben ő is lemondott. 1863-ban képviselőnek választották a szebeni tartománygyűlésre, de akárcsak a többi magyar képviselő, ő is
bojkottálta a törvénytelennek tekintett gyűlést. 1865-ben aztán őt is visszahelyezték hivatalába, ahol 1891-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig maradt. Ő volt a dualizmus kori Erdély
egyik leghosszabb karriert befutott főtisztje.
Egyedül Mikó Antal karrierjében nem mutatott semmi a későbbi felemelkedésre, hiszen
ő 1848 előtt egy évtizedig csupán Csíkszék pénztárosa volt. 1861-ben került a szék élére,
ahová - lemondása után - 1865-ben ismét visszahelyezték.
Mint a fentiekből is látható, a főkirálybíráknak - Mikó Mihály kivételével - erős lokális
kötődésük volt. Ha a birtokot is vizsgáljuk, akkor egy esetben (Béldi Gergely) nincs rá
adatunk, 500 hold alatti birtoka volt Mikó Mihálynak és Mikó Antalnak Csíkszéken, Daniel
Gábor pedig már az erdélyi jómódú birtokos főtisztek közé tartozott 2000 hold fölötti
birtokával (igaz, ennek egy része erdő volt). 25 Kálnoky szintén jelentősebb birtokkal rendelkezett Háromszéken, de ennek nagyságáról nincs pontos adatunk. 26
Mint láttuk, a többségnek már apja is jelentős hivatalt viselt. Érdekes azt is megvizsgálni,
hogy mennyiben sikerült nekik saját kapcsolati tőkéjüket is felhasználva fiaikat is hasonló
pozícióba juttatni. Kálnoky agglegény maradt, Béldinek pedig - bár családos volt - nem
voltak gyermekei. A másik három esetben viszont beigazolódik a hivatali elit
önrekrutációjáról szóló tézis. Mindkét Mikónak (akik mellesleg nem voltak rokonok) fia is
főispán lett: Mikó Mihály fia, Árpád előbb képviselő, később Udvarhely, majd Maros-Torda
megye főispánja volt; Mikó Antal fia, Bálint pedig szintén képviselő volt, majd valósággal
„megörökölte" apja hivatalát, 1882-től Csíkmegye főispánjává nevezték ki. Daniel Gábor fia
képviselő, unokája pedig belügyminiszter lett.
Bár a székelyföldi főtisztek esetében nem beszélhetünk olyan kiterjedt családi hálózatokról, mint a vármegyei arisztokrata főispánok esetében, de például Daniel sógora, gr. Bédi
Ferenc Küküllő vármegye főispánja volt a kiegyezés után, fia, Ákos pedig később Kolozs
megye főispánja. Daniel rokonsági hálója más szempontból is érdekes. Fia, ifj. Daniel Gábor
24
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26
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A birtok nagy része Udvarhelyszéken volt.
Mivel Kálnoky és Béldi korábban meghaltak, ráadásul gyermektelenek voltak, ezért az 1893-ban kiadott
gazdacímtárban nem szerepelnek.

AZ UTOLSÓ SZÉKELYFÖLDI KIRÁLYBÍRÁK ÉS AZ ELSŐ FŐISPÁNOK
( 1854-1919) ügyvéd, országgyűlési képviselő, a képviselőház alelnöki funkcióját is betöltötte. A híres pesti orvos, az Orvostudományi Egyetem rektora, Korányi Frigyes lányát,
Malvint vette feleségül. A zsidó eredetű Korányi (Kronfeld) család 1884-ben kapott nemességet, 1908-ban pedig magyar bárói rangot. Az ifj. Daniel Gábor sógora ifj. Korányi Frigyes
az Országos Központi Hitelszövetkezet vezérigazgatója, képviselő, több ízben pénzügyminiszter és kereskedelemügyi miniszter, párizsi és madridi követ volt. Fia, Gábor
(1880-1957) a Központi Hitelszövetkezet ügyvédje - ahol amúgy nagybátyja volt a vezérigazgató - és a budapesti unitárius egyház főgondnoka, az első világháború idején rövid
ideig belügyminiszter volt.
Szintén a zsidó nagypolgársággal került szegről-végről rokoni kapcsolatba Béldi is. Sógora
gr. Nemes Vince Wodianer Mór, a bécsi tőzsde, az osztrák-magyar államvasuti társaság
elnökének lányát, Gabriellát vette feleségül. Így Béldi sógorságba került Wodianer Alberttel,
a zsidó származású nagypolgárság egyik jeles képviselőjével. Béldi másik sógora gr. Nemes
János gr. Bethlen Sándor főispán lányát, Polyxenát vette feleségül, és szintén országgyűlési
képviselő volt.

• Új vármegyék - új főispánok?
Az 1867-ben ideiglenesen megerősített főtiszteket 1869-ben véglegesen is kinevezték.
Egyedül Mikó Antal esetében merültek fel kétségek. Róla többször is érkeztek be olyan
jelentések a királyi biztoshoz, hogy nem képes megfelelően ellátni hivatalát, és felmerült,
hogy leváltják öregsége és alkalmatlansága miatt. Erre azonban csak pár év múlva került sor.
1874-ben a már nem fiatal (a hatvanadik évéhez közel járó), de agilis Mikó Mihály révén
remélték az ellenzéki beállítottságú széket jobban kézben tartani. Mikó Mihály miután 7 évig
(1867 - 7 4) volt marosszéki főkirálybíró, 187 4-ben „hazatért" Csíkba (itt született, itt kezdte
karrierjét és itt voltak birtokai), és haláláig ( 1881-ig) volt Csík vármegye főispánja. Bár nincs
rá adatunk, de valószínűsíthetjük, hogy Mikó saját kérésére került Csíkszék, illetve késpbb
Csík vármegye élére. Helyét Marosszékből, majd Maros-Torda vármegye élén Béldi Gergely
aranyosszéki főkirálybíró foglalta el. A jelentéktelen Aranyosszék után Béldi fontosabb
feladatot kapott, amikor a Marosszékből és Torda megye felső kerületéből alkotott MarosTorda megye főispánjává nevezték ki. Aranyosszék ugyanis Torda megye alsó kerületével
olvadt össze, ott pedig meghagyták a régi Torda megyei főispánt, br. Kemény Györgyöt. Az
átalakítást már korábban előkészítették, így 1875-ben Béldi már Marosszék főkirálybírája
volt, Kemény György pedig Torda mellett Aranyosszéket is igazgatta. Béldi, az utolsó
marosszéki főkirálybíró és egyben az első főispán 1883-ig maradt a megye élén.
Daniel Gábor - mint már láttuk - a közigazgatási átszervezés után is a helyén maradt,
egészen 1891-ben bekövetkezett nyugalomba vonulásáig volt Udvarhely megye főispánja.
Közben 1876-ban az unitárius egyház főgondnokává választották és ebbeli minőségében
főrendiházi tag lett. Számtalan intézménynek, alapítványnak, egyesületnek volt kezdeményezője, illetve támogatója. Többek között a Magyar Történelmi Társulat választmányi tagja
volt. Idős korában megírta családja történetét és a családi levéltárból egy okmánytárat állított
össze.
Kálnoky még az átszervezés előtt visszavonult, a Szapáry-kormány belső titkos tanácsosi
ranggal nyugdíjazta. Kálnoky nem volt túlságosan népszerű, ahogy Daniel jellemezte: „egy
minden tekintetben kitűnő hazafi, de nagy arisztokrata". 27 Ráadásul a széktől is gyakran
tartózkodott távol, ilyenkor az alkirálybírák egymással rivalizáltak. Helyére ideiglenesen
Lázár Mihály egykori alkirálybírót, majd később a székely városok főispánját nevezték ki, de
neki a támadások miatt hamarosan távoznia kellett. 1848 előtt Jósika Samu erdélyi udvari
27
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kancellár „kémjének" tartották. 1848-ban honvéd őrnagy volt, de később azzal gyanúsították
meg, hogy a tömösi hadizsákmány egy részét illetéktelenül magánál tartotta. 28 A minisztertanácsban már 1875 áprilisában szóba került helyette Pótsa József, a későbbi főispán
kinevezése. 1875 májusában mégis Szentiványi Gyulát nevezték ki (akkor még főkirálybíró
nak), aki 1877-ig maradt hivatalában. Utóda PótsaJózsef lett, aki aztán több mint két és fél
évtizedig állt Háromszék megye élén.
Ha azt nézzük, hogy kik voltak a székely megyék első főispánjai, akkor azt látjuk, hogy a
négy megye élén három régi főkirálybírót találunk, igaz közülük csak Danielt eredeti helyén.
Mindhárman az erdélyi közigazgatás „veteránjai" voltak. Péchy Manó királyi biztos is nagyra
becsülte mindhármukat és gyakran vette igénybe szolgáltatásaikat, illetve tanácsukat nem
közvetlenül saját törvényhatóságukat érintő kérdésekben is. Péchy javaslatára különböző
ügyekben többször kormánybiztosnak is kinevezték őket, így Béldi a Magyarország és a
román fejedelemségek közti határvizsgáló bizottság vezetője volt. A kipróbált, tapasztalt és
megbízható főtisztek szolgálataira a közigazgatási átszervezést követően továbbra is igényt
tartottak.
Az egyetlen új ember Szentiványi Gyula volt. Az igen fiatalnak számító, mindössze 33 éves
Szentiványi régi háromszéki családból származott, akinek ősei között több széki hivatalnokot találunk: nagyapja és apja is különböző tisztségeket viseltek, nagybátyja 1848-ban képviselő volt. Az unitárius Szentiványi iskoláit a brassói evangélikus, majd a kolozsvári unitárius
gimnáziumban, a jogot Marosvásárhelyen, majd a kolozsvári jogakadémián végezte, végül
még a régi mód szerint a Királyi Táblán tett ügyvédi vizsgát. Közben 1862-től a Főkormány
széken szolgált, majd az ügyvédi vizsga letétele után 1867-től Kolozs megyébe nevezték ki
törvényszéki ülnöknek. A törvényszékek újjászervezése után 1871-től törvényszéki bíró lett.
1875-ben kinevezték Háromszék utolsó főkirálybírájának, majd ő lett az első főispánja is a
megyének.
A közigazgatási átszervezés egyik vitás kérdése éppen a két eltérő hagyományú törvényhatóság, Háromszék és Brassó egyesítése volt. A szászok természetesen tiltakoztak ellene, de
a háromszéki székelyek sem lelkesedtek érte, főképpen attól tartva, hogy az új megye
központja Brassó városa lesz. Végül is mindkét törvényhatóság fennmaradt, de mintegy
áthidaló megoldásként 1876-ban Szentiványi lett Háromszék mellett Brassó megye főispánja
is. 1877 májusában a háromszéki főispánság helyett Fogaras megye élére nevezték ki.
1882-ig volt Brassó és Fogaras megyék főispánja. Ekkor visszatért az igazságügy területére:
1882-ben a marosvásárhelyi királyi tábla tanácselnökévé, 1887-ben kúriai bíróvá nevezték
ki. Karrierje inkább kivételnek tekinthető a dualizmus teljes időszakában, ugyanis viszonylag ritka volt a közigazgatás és az igazságszolgáltatás közti ilyen (az ő esetében többszöri)
átjárás.
A 19. század középső harmada igen sok változást hozott a közigazgatás terén is. 1848 után
a közigazgatási beosztás hagyományos rendszerét többször átalakították, illetve visszarendezték. A kiegyezés után is még egy évtizedig tartott az átmeneti állapot, míg végül 1876-tól
végleg felszámolták a székely székeket és a Székelyföldet is betagolták az új, egységes
közigazgatási rendszerbe. A közigazgatás csúcspozícióiban viszont jóval nagyobb volt a
stabilitás. Itt nagyrészt továbbra is a régi elit folyamatossága figyelhető meg. Az utolsó
főkirálybírák többsége még 1848 előtt kezdte karrierjét, családjukban korábban is több
széki hivatalviselőt találunk, és általában erős lokális kötődéssel rendelkeztek. Az erdélyi
főispánokkal összehasonlítva szembetűnő, hogy míg a főispánok jó része előzmények nélkül
került a hivatalába, mintegy a születésük „predesztinálta" erre és korábban nem viseltek
megyei hivatalt, a székelyföldi főtisztek - Béldi kivételével - mind fokozatosan építették
karrierjüket. A fentiek alapján nem meglepő, hogy a közigazgatás átszervezése után az új
főispánok nem új emberek voltak, hanem - egy kivételével - a régi főkirálybírák közül
28
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kerültek ki. A közigazgatás elit önrekrutációját mutatja, hogy több esetben a fiúk is követték
apáik útját, képviselők, illetve főispánok lettek.

Irodalom
A magyar korona
1897
BONA2000
DANIEL
GUDENUS
1990-1999
KEMPELEN
1911-1931
KŐVÁRI 1888

Magyar nemzetiségi
zsebkönyv
MÁRKUS 1900

A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája, Második kötet,
Gazdaczimtár, Budapest, Magyar Királyi Központi Statiszikai Hivatal.
Bona Gábor, Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. évi szabadságharcban,
3. átdolgozott kiadás, Budapest.
Daniel Gábor, Udvarhelyszéki változások 1861-1898, Kézirat, Székelyudvarhelyi Múzeum Könyvtára.
GudenusJánosJózsef (Összeáll.), A magyarországi főnemesség XX. századi
genealógiája, I-V., Budapest.
Kempelen Béla, Magyar nemes családok, I-X., Budapest, CD-ROM.
László, Erdély történelme. VI. A gubernatorok kora, Pesten, Ráth Mór,
1866.
Magyar nemzetiségi zsebkönyv, 1-II. Budapest.
Kővári

Márkus Dezső (Szerk.), Magyar törvénytár 1000-1895. III. 1540-1848. évi
erdélyi törvények, Budapest.
NAGY 1857-1865
Nagy Iván, Magyarország családai. Címerekkel és nemzedékrendi táblákkal,
1-XIII., Budapest, CD-ROM.
Novum et vetus
Novum et vetus Calendarium. Claudiopoli, 1840-1845.
PÁL 2006
Pál Judit, Az Erdélyi Főkormányszék és a „Királyi Biztosság" működése
(1867-1872), IN Levéltári Szemle, LVI. évf., 4. sz., 23-34.
PÁL 2008a
Pál Judit, A közigazgatás és az igazságügy átszervezése Erdélyben a 19.
század közepén, IN Levéltári szemle, LVIII. évf., 4. sz., 48-62.
PÁL 2008b
Pál Judit, The Transylvanian Lord-Lieutenants after the Austro-Hungarian
Compromise, IN Victor Karády, Borbála Zsuzsanna Török (Ed.), Cultural
Dimensions of Elite Formation ín Transylvania (1770-1950), Cluj-Napoca,
Ethnocultural Diversity Resource Center, 138-158.
PÁL-ANTAL 2002
Pál-Antal Sándor, Székely önkormányzat-történet, Marosvásárhely.
SARLÓS 1976
Sarlós Béla, Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében,
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Stipta István, Törekvések a vármegyék polgári átalakítására. Tervezetek,
STIPTA 1995
javaslatok, törvények, Osiris Kiadó, Budapest.
STURM
Sturm Albert (Szerk.), Új országgyűlési almanach 1887-1892. Rövid életrajzi
adatok a főrendiház és képviselőház tagjairól, Budapest, é. n.
SZABÓ, SZÖGI 1998 Szabó Miklós, Szögi László, Erdélyi peregrinusok. Erdélyi diákok európai
egyetemeken 1701-1849, Mentor Kiadó, Marosvásárhely.
SZIN NYEi 1891-1914 Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái, 1-XIV. Budapest.
SZÖGI 1994
Szögi László, Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein 1
1790-1850, Budapest-Szeged (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 1).
Uj és ó Naptár
Uj és Ó Naptár. Kolozsvártt, 1846-1848.
VARGA2000
Varga Júlia, A kolozsvári Királyi Líceum hallgatósága 1784-1848, Budapest
(Felsőoktatástörténeti kiadványok, új sorozat, 1.).
ZEPECZANER 1999
ZepeczanerJenő, Udvarhelyszék az 1848-1849-esforradalomésszabadságharc idején. Tanulmány és okmánytár az udvarhelyszéki eseményekhez,
Székelyudvarhely.

153

PÁL JUDIT

Levéltári források
MOL
f 270
K 150

Magyar Országos Levéltár
Erdélyi Királyi Biztosság, Elnöki iratok
Belügyiminisztérium, Általános iratok

Pál Judit
Tudományegyetem
Kolozsvár, Románia
E-mail: pjl867@yahoo.com

Babe~-Bolyai

ULTIMIIJUZI SUPREMI ~I PRIMII COMITI SUPREMI DIN SECUIME
Rezumat
Studiul analizeaza perioada multiplelor reorganizari administrative de la mijlocul secolului al 19-lea (1848-1876). in procesul de uniformizare al administrafiei din Ungaria,
sfár~itul perioadei a insemnat ~i desfiinfarea scaunelor secuie~ti. in cadrul reformei administrative, guvernul a incredinfat un rol tot mai important comifilor supremi, respectiv
juzilor su premi (cum au fost denumifi ~e fii scaunelor secuie~ti inainte de reforma din 1876).
in partea a doua a studiului, sunt analizate prin metoda prozopografica provenienta
sociata, studiile ~i cariera ultimilor juzi supremi, precum ~i a primilor comifi supremi din
scaunele secuie~ti, respectiv comitatele create in locul acestora. Majoritatea juzilor supremi
~i-au inceput cariera ind inainte de revolufia de la 1848, urmand, in mai multe cazuri,
exemplul tafilor lor. Totodata, din cei cinci juzi supremi trei au fost numifi in continuare ~i
in funqia de comite suprem, deci putem sa vorbim de o continuitate a vechii elite.

THE LAST SUPREMEJUDGES AND THE FIRST SUPREME COMITIS IN
SZEKLERLAND
Abstract
The paper analyses the period of multiple administrative reorganizations from the
middle of the 19th century ( 1848-1876), the end of the period meaning also the abolition
of the Szekler seats as part of the uniformization process of the administration in Hungary.
As part of the administrative reforms the government entrusted the supreme comitis and
the supreme judges (as the rulers of the Szekler seats were called before the reform in 1876)
with an ever growing more important role.
ln the second part of the paper the social provenence of these rulers are analysed, the
education and career of the last supreme judges as well as those of the first supreme comitis
from the Szekler seats, and also the countys created instead of these. Most of the supreme
judges started their career before the revolution from 1848, in many cases following their
fathers' footsteps and 3 of the S supreme judges were henceforward named as supreme
comitis, thus it is appropriate to talk about a continuation of the old elite.
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A CSIKI GAZDA AVAGY, HOGYAN NYERJÜNK RÉPAETETÉS
MELLETT IS KITŰNŐ MINŐSÉGŰ TEA-VAJAT

Róth András Lajos

Mottó: „Keveset markolj, de azt jól megszorítsd,
Ne a földet, a munkát szaporítsd. "
Kissé bizarrnak tűnhet a cím, de igencsak sokat takar. Egy gazdasági folyóirat nevének és
egy közleménye címének összevonásából adódik. Benne van a csíki gazda, mint gazdaember,
benne van a Csiki Gazda, mint vidéki agrárszaklap, utalás van benne a fejlesztendő állattenyésztésre, a takarmánytermelésre, és a napirenden lévő fogyasztási szokások megváltoztatásának és a gazdasági ismeretterjesztés szükségszerűségére egyaránt. A csíki tájhoz konok
jellem igényeltetik, és lakói bírnak, mindig is bírtak ezzel. A székely embernek a földhöz való
viszonyára is ez nyomta rá a bélyegét. Kínkeservesen megdolgozott agrártermékeihez
szívósan ragaszkodott, az új felé csak hosszas és csak hitelesen hangzó meggyőző munka
után nyitott. Az ősöktől örökölt, megtanult földművelési formáktól nem igen akart eltérni.
Viszont a 19-20. század fordulójának gazdasági igényeivel szemben ezzel a mentalitással
vajmi kevéssé lehetett eredményes lenni. Ezért volt nagy jelentősége a gazdasági ismeretek
terjesztése sorozatában a központi és helyi gazdasági szaklapok elindításának és terjesztésének, még akkor is, ha ezen lapok inkább csak az agrárközéposztály szócsöveinek bizonyultak.
Ilyen kiemelt fontosságú, agrárismereteket terjesztő lapnak bizonyult az 1887-ben alapított,
kezdetben Gazdasági Értesítő, majd később Csiki Gazda Gazdasági Értesítő (a Csík megyei
Gazdasági Egyesület közlönye) néven, eleinte negyedévenként, majd havonként megjelenő
folyóirat, mely több évtizedes megjelenése során nemcsak a csíki gazdák soraiban hintette
el termékenynek bizonyuló magvait. Ugyanakkor jelentős társadalomszervező jelleget is
öltött. Az egyesület meghirdetett célja, mely „a gazdasági és közgazdasági boldogulás

nehéz útjának egyengetésére, a gazdasági közértelem fejlesztésére, a nagy közvélemény jó
hangulatának ébrentartására, a gazdatársadalom érdeklődésének felkeltésére és az újabb
kor és annak haladása követelményeinek majdnem titkon való becsempészésére" irányult,
a lapnak is céljává vált.
A kiadvány kezdetben Györgyjakab Márton, utóbb Szvoboda József helybeli sajtója alól
került az érdeklődők kezébe. 1 Címlapja nyomdai kliséjét ugyanaz a budapesti Kurcz és Társa
(„Kurcz és Tíl ph") litografikusok fotocinkográfiai műintézete készítette, amely több más
korabeli rangos folyóiratot, mint például a Vasárnapi Újságot, vagy a Művészetet is illusztrálta. A sarjadzó törzsre felfűzött öt kép mintegy be is határolta a lap tárgykörét és célközönségét. A székelykapu szimbolizálta specifikus élettér, a jellegzetes, fenyvesek övezte hegyvidéki táj, a felsorakoztatott, inkább egyszerű kézi szerszámokra szorítkozó mezőgazdasági
leltár és a melléje társult szegényes baromfiudvar, a gyümölcsök közé besorolt, méhek
szorgalmára utaló méhkas, valamint az itató köré gyűlt, békésen legelésző, kérődző akkoriban még a többséget képező - őshonos szürke-szarvasmarha csorda, mind azt rögzíti
VOFKORI 2007, 304.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 155-168.
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tény- és képszerűen, ami a kiadvány hasábjain szövegesen is megfogalmazódik majd, és
amelyre lennebb történik utalás.
Ezen alkalommal, anélkül, hogy teljességre törekednénk a téma kifejtésében, a lap - főleg
a huszadik század első felére eső, a Székelyföldi Kirendeltség 2 megalapítását megelőző számaiban megjelentek alapján próbálunk képet festeni annak szerkesztési elveiről, tartalmi
összetételéről, célkitűzéseiről. Annál is inkább, mivel ez az a kor, amikor az egyéni, a
közösségi, társadalmi és az állami érdekek3 némi egybeesésével is számolhatunk, olyan
körülmények között, amikor magasabb - államilag is támogatott - rangra lép az a társadalmi
önszerveződés, 4 amelyre a felfele ívelő korszakában levő állami fejlődésnek is szüksége volt.
Lásd a különböző típusú társasági, szövetkezeti mozgalmak,5 gazdaköri alakulatok kibontakozásának elősegítését, netán jó szándékú erőltetését.
A szerkesztő és az egyesületi vezetők nyíltan vállalták, hogy egy hosszadalmas, de szükséges utat járnak be, mondván: ,,Kifáradhat[at]lan türelem és soha nem múló buzgóság kell
ahhoz, hogy a konzervatív hajlamokkal megcsontosodott gazdaközönséget az újabb kor
valamely újabb eszméjének, mely a legcsekélyebb újítással is jár, meg lehessen nyerni. "6
A Csiki Gazdát a gazdasági egyesület alapító, rendes és évdíjas tagjai ingyen kapták
kézhez. Az évi 1 korona tagsági díjat befizető kedvezményes tagok a lapot csak további két
korona befizetés után kaphatták meg. Az 1 koronánál kevesebbet fizető régebbi pártoló
tagok, tagsági díjukat ki kellett egészítsék legalább egy koronára, ahhoz, hogy a külön két
korona átutalása során kézbe vehessék a lapot. A folyóirat üzenőfalnak is számított. A vidéki
tagok részére a Csiki Gazda néhány számához egy-egy levelezőlapot vagy aláírási ívet is
mellékeltek új tagok szerzése céljából. A nyári munkaidő alatt (július-szeptemberben)
általában szünetelt.
A Csiki Gazda közérdekű és nagyobb terjedelmű saját szakcikkei mellett, melyek közt
gyakoriak voltak a központi gazdasági lapokból, az Erdélyi Gazdából, vagy a budapesti
Köztelekből átvettek, a lap második felében, az olvasók érdeklődésére számot tartható
rövidebb, de hasznosnak remélt, gyakorlati jellegű írásokat is közölt a„vegyes közleményekben", melyben az országos és nemzetközi hírek is helyet kaptak: szakminisztériumi-, törvényi
rendelkezések, megyei hatáskörű utasítások, szakmai újítások, felfedezések, javaslatok, kísérleti beszámolók, könyvismertetők, vagy azok részletei, új gazdasági folyóiratok jelzése,
ajánlása.
A leghasznosabbaknak azon cikkek bizonyultak, melyek a csíki tájhoz, éghajlatához, a
kívánalmakhoz, lehetőségekhez, a vármegye sajátságos gazdasági és birtokviszonyaihoz
kötődtek és a csíki ember mentalitására hatottak. (Csak egy párat ragadva ki, pl. Szőke Mihály:
A vetésforgórót7; Milyen az okszerű gazdálkodásl3, Hogy műveljük a földet?9 Kertész
István: Törpe fák a konyhakertben, 10 Pál János: Legelőterületek keletkezése, 11 Csibertics
Imre: A mezsgyék és azok világa, 12 Szilárd Gyula: A melegágyról, l3 Z. Kis Sándor: Hogyan
2
3
4
5
6
7
8
9
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egerek is (mezei pockok), melyek állandó problémát jelentettek a szántóföldön. Irtásuk (szükségessége)
visszatérő motívum volt a lap hasábjain. A korra jellemző megoldás volt a Darányi Ignác által is javasolt,
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nyomában haladó munkás (gyerek) által agyonüttessenek."
Csiki Gazda, XV (I 901), 1, 11-14.
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készítsük elő a vetőmagot 14 stb.) Nem feledkezett meg csíki gazdasági élet jeleseinek
bemutatásáról, méltatásától, búcsúztatásától (nekrológok) sem. 15
Tivai Nagy Imre, 16 a lapban megjelentetett gazdaegyesületi beszámolóiban nyíltan és
merészen ki merte jelenteni a csíki székely társadalom rákfenéjét képező problémákat,
melyek megoldásra vártak. Ilyenek voltak például a rendezetlen birtokviszonyok, a bevett
gazdálkodási rendszer „ázsiai" volta, a nyomásos rendszer meggondolatlan fenntartása, a
vetésforgók hiánya (az okszerűtlen gazdálkodás), az elodázott birtoktagosítás, az ugarlegelők használata, a tenyészállat-alapok hiánya, a kezdetleges állategészségügy, a perlekedési
hajlam, a törvények alig ismertsége és be nem tartása, a túlzott pálinkafogyasztás, a gazdaközönség ősi közönyössége, ősi rossz hajlama stb.
Érdeméül legyen mondva, helyet adott lapjában saját nézeteivel, illetve a lap szellemiségével ellentmondó írásoknak is, gyakran párhuzamba állítva őket. Szerkesztői hozzászólásait mindig a józan észérvek melletti állásfoglalás, a székely gazdák érdekképviselete
jellemezte.
Ezt a karakterét emelte ki nem oly rég Forró Albert is, egy róla szóló könyv recenziójában:
„Szakmai felkészültségét, gyakorlatias meglátásait mi sem bizonyítja jobban annál - írta
-, hogy a székelység akut problémáira javasolt megoldási lehetőségek közül nagyon sok
még napjainkban is aktualitással bír. Gazdasági elemzéseiből, társadalmi szerepvállalásából egy népéért cselekvő, felelős értelmiség portréja rajzolódik ki, aki a jelenségeknek
nemcsak a kellemesebb felét, a féligazságokat ábrázolta, hanem - elfogulatlanul - sokszor
jogos kritikával illette a székelységet is. "17
A lapban kaptak helyet a Csík megyei Gazdasági Egyesület közgyűléseinek meghívói, évi
beszámolói és számadásai, a gazdasági egyesület költségvetési megvalósításainak, kiadásainak, terveinek alapos részletező elemzései, tagsági névsorai, a községi gazdasági szakkörökre
vonatkozó hírek.
Jelentősnek tűnik ma, de akkoron is visszhangot kelthetett Páris Frigyes a községi gazdakörökről tartott előadásának a lapokban történő közlése, amelyben az akkori magyar államnak az agráriusok által is támogatott gazdaságpártoló szociálpolitikai kezdeményezéseit, az
önszerveződő kisgazdaságok szükségességét, a földműves osztály megerősítését, a nép
nevelését és szervezését, községi, vagy községeket csoportosító gazdakörök létesítését, a
szövetkezeti eszme terjesztését, a székely föld székelyek számára történő megtartását hirdette. 18
A lap fontosnak tartotta rendszeresen beszámolni az időszakosan megtartott állat (bika)
kiállításokról, melyeket a gazdasági egyesület a földművelésügyi minisztérium segélyezésével tartott. Ezeknek mozgósító szerepük volt úgy a gazdaközönség, mint a bikákat tartó és
igénylő községek elöljáróságai felé, annál is inkább, mivel úgy a községi bikákat, mint a
magántenyésztők állatait is díjazták. Ezekből lehetett nyomon követni, hogy mely területeken tartották fontosnak az állattenyésztést és hogy hová kerültek a legjobb tenyészigazolványt nyert faj állatok. A rendszeressé váló kiállításoknak és a róluk szóló híradásoknak voltak
eredményei. 1902-ben ezek alapján írhatta a Csiki Gazda, hogy „ Végre hát kezdik belátni
úgy a gazdák, mint a községek, hogy a helyes állattenyésztés alapját a jó apaállatok
képezik. Ez idő szerint még sok kívánni való van az eladásra kerülő bikákkal szemben,
14
15
16

17
18

Csiki Gazda, XV (1901), 3, 50-52.
Lázár Domokos 1834-1901, IN Csiki Gazda, XV (1901), 4, 57-60.

Tivai Nagy Imre jellemzését lásd: TIVAI 1996 könyvben, illetve annak előszavában Tivai Nagy Imre
emlékezete címmel. A több és különböző társadalmi funkciót hivatásosan és civilként is betöltő, a
társadalmi mozgalmak középpontjában elhelyezkedő T. Nagy Imre a csíki (mező)gazdaság és embereinek
kiváló ismerője volt. A saját osztálya érdekein túl az egész székely társadalom fájóan kényes problémáira
is próbált megoldást keresni. Elemzett lapunk jó és hálás kibontakozási teret biztosított számára ilyen
téren, majdnem 30 éven át.
FORRÓ 2008, 144.
Páris Frigyes, A községigazdakörökről, IN Csiki Gazda, XN (1900), 5, 65-73.
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de ezen hiányok évről-évre lassanként megszűnnek. Maga a gazdaközönség is belátja,
hogy a tenyészbikának /e/nevelendő anyag nagyon figyelmes megválasztást és még nagyobb gondozást igényel. "19 A kiállításoknak volt némi közösségformáló szerepük is, hiszen
alkalmat teremtettek a „szakemberek" 20 számára, hogy kicserélhessék tapasztalataikat, közös nevezőre hozhassák az általános tenyésztési célirányokat az egyéni kezdeményezésekkel
és törekvésekkel. Ezen kiállításokat a gazdasági egyesület, a vármegyei mezőgazdasági
bizottság és a földművelésügyi minisztérium közös szervezésében tartották. A díjazást a
járási mezőgazdasági bizottság és a gazdasági egyesület küldötteiből alakított bíráló bizottságok ejtették meg az állami állattenyésztési kerületi felügyelő részvételével. Az állatok
elbírálása során derült fény azokra a hiányosságokra, amelyeket orvosolni kellett (pl. csontozati és küllemi hibák) és ekkor derült ki, hogy hol járnak el a legnagyobb figyelemmel és
körültekintéssel az apaállatok kiválasztása során, hol tapasztalható az elöljáróságok jótékony
szerepe az álattenyésztés javítása érdekében. 21 A kiállításokra felhajtott állatok ugyanakkor
jelezték azokat a fajtaváltáshoz 22 köthető változásokat, változtatási kísérleteket is, melyeket
az állam indított be és szorgalmazott. Mint látjuk, a 19-20. század fordulóján és a majd
bekövetkező - a szarvasmarha tenyésztésben nagy vitákat keltő - fajtacsere hajnalán vagyunk. Nem csoda tehát, ha a lap se tudta megkerülni a témát. Az állatlétszám nyilvántartásra
is rendszeresen visszatért. Amikor az 1895-ös országos kiállításra a Gyímesek és Békás
környéki „csutika" szarvú kis mokány, „busa" csángó marhát a rendezőbizottság felülről
érkező kérésére fel kellett küldeni Budapestre, és kiderült, hogy a hatóságoknak szándékaik
vannak ezzel a fajtával (szegényebb havasi lakók közt kiosztandó tenyészanyag előállítása),
akkor sietett felhívni az erdélyi magyar marha iránt elfogult csíki gazdaközönség figyelmét
az addig elhanyagolt fajta pártolására is. Ebben az esetben is észlelhetjük, hogy a lap, az akkor
dívó tenyészirányból adódóan, még ha a magyar-erdélyi szarvasmarha mellett is tette le a
voksát, kényszeredetten, de már teret biztosított a „kártyavár" stabilitásúnak ítélt tarkafajta
térhódításának is, némi kikötések mellett.Jakab László, a cikk írója belátta, hogy a küzdelem
a magyar erdélyi és a nyugati fajták között életre és halálra megy. Mert mint írta: „ha így
haladunk, ez az idő is e/következhetik, hamarább, mint ahogy gondoljuk. Most még az
1894-ik évi Xll tc. annyiban nyújt némi védelmet a m. erdélyi fajtának, hogy a részére
kijelölt tenyészkerületekben hatósági támogatásban részesül; azt a kaput azonban, melyen bármely fajta besétálhat ezekbe a kerületekbe, a 24-31-ik f f-ok elég tágra nyitották.
A kijelölt tenyészkerületekben ugyanis a törvényhatóság elhatározása és a minisztérium
jóváhagyása után a tenyészfajták a változott viszonyoknak megfelelőleg változtathatók."
Nem is a váltás ellen emelte fel a szavát, mintsem inkább azon erőszakos törekvés ellen, „ mely
a tarka fajták egyszerű beplántálása által akarja áthidalni azt az űrt, mely nálunk az
óhajtások és a tényleges valóság között van. "2 3
Egy későbbi cikkben Nagy Imre úgy fogalmaz, hogy „a régi honifajtánkhoz már csak
azért is ragaszkodnunk kell, mert a már megerősödöttfajtát mindig könnyebb nemesíteni
s a jobb tulajdonokat azokban időről időre behozni, mint valamely újjal való kísérletezés
s az is tekintetbe veendő, hogy ha a drága honi fajta szürkésfehér erdélyi magyar fajtánk
elkorcsosul, igen nehéz újból egy tiszta fajt létrehozni"24
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A díjak az anyagi vonzaton túl (pénzjutalom, más különböző előnyök) erkölcsi sikernek
is számítottak, ugyanakkor a követendő példa erejével is hatottak. Ugyancsak rendszeresen
ismertették a jutalmazott a hosszas szolgálatú, hűséges gazdasági cselédek névsorát.
Ha betekintünk a megjelent cikkekbe, akkor világossá válik, hogy íróik a gyakorlati
szempontokat tartották elsődlegesnek.
Szőke Mihály javaslata a vetésforgók összeállításakor figyelembe vette a csíki táj adottságait, a legsikeresebben termeszthető növényeket (búza, rozs, árpa, zab mint gabonafélék,
tengeri, burgonya, répa mint kapások, lóhere, lucerna, bükköny mint takarmánynövények),
vetésforgómintát dolgozott ki ajánlásképpen, nem felejtve el a trágyázás szükségének kihangsúlyozását sem. Más helyt a vetőmagvakkal folytatott kísérletekről számolt be a lap,
keresve a csíki medence legoptimálisabb gabonafajtáját. 1900-ban hatféle zabbal (Új Smaragd, Ligowói óriás, Duppaui, Waldvirtler, Anderbecki, Csíki zab) és négyféle árpával
(Golden Melon, Hanna Pedigree, Svéd árpa, Csíki árpa [honosult Schvalie]) és egy pár fajta
rozzsal (Szentjános rozs, almstadti és csíki őszi rozs) végeztek termelési kísérletet, mely
során, zab esetében a jó hozamú csíki vetőmag alkalmatossága is bizonyítást nyert. 25 Más
volt a helyzet a cukorrépa termesztését illetően, ahol nem igen találkozhattak a csíki ember
lelkesedésével.
Az erdőgazdálkodás és az állattenyésztés összefüggő problemtikájának tárgyalásánál is
ezek az elvek érvényesültek.
Egy egyszerü és lényegre törő kis írás, alig több mint száz évvel ezelőtt hívta fel a figyelmet
azokra a veszélyekre (a meggondolatlan és ésszerűtlen erdőirtásra), amelyekre napjaink
társadalma az oly nagy riadalom ellenére sem képes megfelelő választ, megoldást találni.
Szavai ma is felkiáltójelként foghatók fel. Érveit talán érdemes lenne megszívlelni újdonsült
„régi" erdőtulajdonosainknak is. A hozamok rendszeres kihasználása, a szabályosság megvalósítása felé való törekvés, erdőkárok minél szűkebb körre való szorítása láncszemenként
kapcsolódnak egymásba. Akkor, majd talán nem születnének a régieket („Mohos'', „Lucs",
„Perzselt sarok", „Szakadát", „Rejtek", „Ugra") helyettesítő, vagy azokat kiegészítő, a mostani
zöldarany masszív fosztogatásra utaló újabb dűlőnevek.

„A minden gond nélkül és körültekintő óvatosság hiánya mellett keresztülvitt erdőirtás
nak az lett az eredménye - írta a szerző - , hogy egymástól kisebb-nagyobb távolságokra
puszta hegyhátak, hegygerincek, hegyoldalak maradtak, milyenek a szomszédos
oláhországi havasokon is nagy számmal láthatók - melyek a rohanó orkán romboló erejét
már nem tudták megtörni, sőt utat nyitottak számára. 26
A követendő utat is kiszabta a kis cikk. Mint írta: „ha majd eljön az idő, melyben a törvény
szigora nálunk sem lesz nyűg, ha majd az erdők nagy nemzetgazdászati fontosságát be
fogja látni nemzetünk apraja-nagyja; ha a kopár területek az ország minden zugában
beerdősíttetnek: akkor a megvillant erdőtudomány örök fénye fogja jelezni a tért, melyen
a jövő nemzedéknek haladnia kell. "27 Az erdő és használatának (az akörüli bonyodalmak)
kérdései napirenden voltak. A folyóirat a kritikán túl helyet adott a hatóságok felé tett
kérvényezések, felterjesztések, interpellációk közlésének is. Bedő Albert, a Székely Egyesület elnökének Darányi Ignáchoz intézett felterjesztése a székelyföldi erdőknél a legeltetés
túlságos megszorításának mellőzésére, a legelőerdő üzemként berendezhető erdők kijelölésére vonatkozott, a székelyföldi szarvasmarhatenyésztés megkönnyítése céljából. Az indoklásban a miniszter megértésére hivatkozott: ,,Exellentiád is bizonyára egészen célszerű

nek ismeri azt, ha a jövő érdekében szükséges áldozatok nem teljes súlyosságukkal, de a
megélhetés viszonyaival arányban álló mértékkel nehezednek a jelen korszakban élő
nemzedékre. "28
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Csiki Gazda, XIV (1900), 7, 102-103.
Pál János, Legelőterületek keletkezése, lN Csiki Gazda, XIV (1900), 6, 80; 81.
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A „gyümölcs/ák a vasút mellett" című kishírben is a székely népi mentalitás megváltoztatásának szükségét emelte ki. Mindazok ellenére, hogy a túlzott alkoholfogyasztás népbetegségnek számított, az alkohol egyik közkedvelt alapanyagát szolgáltató gyümölcsfákkal
eléggé mostohán bántak Csíkszékben is (kevés számú fa, szűk fajta felhozatal, szakszerűtlen
kezelés, a szomszédét fosztogató termesztés stb.). Annak jelentőségét, hogy a gyümölcsfák
telepítését a közszemlére inkább kitett vasúti megállóhelyek és őrházak mellett szorgalmazta az államvasutak csíkszeredai osztálymérnöksége, abban is látta a szerkesztő, hogy az
esztétikai látványon túl, a gyümölcsfák megbecsülésére is ráirányítja a székely ember figyelmét: „A vasút környékén ültetett gyümölcs/ák szigorúbb és éberebb felügyelet alatt állván,
az előfordulandó szokásos prédálások szigorúbb megtorlásával, ma_J/ lassan-lassan leszokik a mi népünk is ősi rossz hajlamairól" - írta a Csiki Gazda. 9 A gyümölcsösök, a
gyümölcsfák gondozásáról, a gyümölcsök eladási lehetőségéről több kis cikkben terjesztett
a kis és középgazdának hasznosítható információt.
A lapban helyet kaptak a székelységgel általában, de különösen a csíkiakkal kapcsolatos
képviselői felszólalások is. Innen nyerhetett többek között képet a közönség az érdekérvényesítés mikéntjéről és választottjaik munkájáról. Győrffy Gyula, Csík vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, csíkkarcfalvi, majd csíkszentmártoni kerületének független, illetve szabadelvű országgyűlési képviselője, 30 az erdőtörvény bizonytalan és lassú végrehajtása
kapcsán szólalt fel, hivatkozva az állam szerződésbeli kötelezettségeinek mulasztásaira. Az
állam ugyanis a vármegye által erre a célra befizetett pénzek után kötelezte magát szerződő
félként, hogy az erdőkezelést átveszi, a felügyeletről és szakszerű ellátásról gondoskodik és
a gazdasági üzemterveket elkészíti. Győrffy ezt kérte számon, ugyanis 17 év alatt csak 8
községnek készült el a gazdasági üzemterve, míg 60 községnek egyáltalán nem.3 1
Talán nem szándékos, de mindenesetre különös egybeesés az, hogy amíg az 1900 októberi szám utolsó közleménye a föld jellegzetes szagának okáról és egy angol kutató erre
irányuló magyarázatáról szólt,3 2 addig a következő számnak az Erdélyi Gazdából átvett
vezércikke „A székely baja" cím33 alatt a földművelő székelység munkamoráljáról értekezve
többek között arról beszélt, hogy a székely ember „nem igen szereti a föld szagát", utalva
arra, hogy a könnyebb megélhetés reményében sokan kivándorolnak Románia nagyvárosaiba (Bukarestbe), ahol magasabbak a bérek és jobban megbecsültek, mint Budapesten, - és
otthon megműveletlenül marad a föld. A cikk annak kapcsán íródott, hogy a 20. század elején
sok pro és kontra hangvételű vélemény jelent meg a székelyek külföldön (Romániában) vagy
a Magyar Alföldön (netán Pesten) való dolgoztatásáról. A székelységet túlzóan negatív
fényben feltüntető cikktől természetesen elhatárolódott a szerkesztőség és választ ígért, de
maga az a tény, hogy „itthon" is leközölte, enyhe jelzés volt talán a cikk némi valóságmagvának érzékeltetésére. Ebben a témában többen is cikkeztek. Az 1900-as októberi
számban az Erdélyi Gazdából átvett cikkel némely helyen vitatkozva, némely helyen egyetértve (,,Igaza van az Erdélyi Gazda közleményének, hogy nekünk nem annyira állami
megmentésre és beavatkozó gyámkodásra, mint más erkölcsökre van szükségünk''), a
Csiki Gazda ugyancsak az erkölcsök megváltoztatásának szükségességéről beszélt. Kiállt a
középosztály érdekképviselete mellett és azt a társadalmi fejlődés és béke kulcsszereplőjé
nek tartotta és mások állításaival szemben, visszautasította teljesen, hogy az pusztulófélben
lenne. Azt meg teljesen tagadta, hogy éhező rétegek léteznének Székelyföldön. 34 Az 190 l-es
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Csiki Gazda, XIV (1900), 6, 91.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) ügyvezető titkára, országgyűlési képviselő; a székelység
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első, majd az azt követő számban, Székely gazdaasszony szignóval jegyzett - felháborodott
hangvéteh'.í - válaszban (A székely cselédek. Válaszul Tóth Béla úrnak35) meg is érkezett a
beígért állásfoglalás, melyben amúgy helyes meglátásának adott hangot, midőn arra utalt,
hogy a székelység helyben maradását csak a gazdasági fejlesztés, az iparosítás és a szakemberképzés (pl. a háromszéki nőipariskolák) oldhatja meg, jelezve az ez irányban történő,
munkahelyteremtő kísérletek (pl. háromszéki szövőgyár, sepsiszentgyörgyi dohánygyár
felállítása) fontosságát. Figyelmeztetett, hogy a kérdés nem az, hogy a Regátba vagy Pestre
menjen-e a székely lány cselédnek, hanem„az a célja a megindult mozgalmaknak( ..), hogy

itthon marasszuk és itthon szerezzük meg a szegény székelyek számára a szükséges
életfeltételeket. Hogy ne legyen kénytelen a székely nő, sem asszony, sem leány, de még a
férfia sem másutt élni és munkálni, mint itthon a Székelyföldön. "Álláspontját egy későbbi
cikkében is megerősítette: „ én [T. Nagy Imre] mindig és állandóan azt mondom és vallom,
- írta - hogy a székelységet sehova nem kell sem telepíteni, sem édesgetni, sem csalogatni,
hanem itthon kell támogatni és segíteni, hogy itt a magyar fajnak védő és fenntartó
bástyája lehessen". 36 Ezek az írások összecsengtek a székelyföldi középosztály és az alsó
társadalmi rétegekre vonatkozó más - többé-kevésbé reális - helyzetfelmérésekkel. A főszer
T. Nagy Imre is, - aki külön tanulmányt is írt a témában Csíkvármegye közgazdasági
állapotai és a székely kivándorlás3 7 címmel - statisztikai adatokra támaszkodva szólt hozzá
a témához, mondván, „A székelységnek gazdasági és közgazdasági nyomorúságai vannak,

kesztő,

melyeket nem lehet lelkes felhívásokkal, hazafias frázisokkal, humbugos kitelepítésekkel
megoldani. „3 8 Sőt a kérdés teljesebb megvitatása érdekében helyet adott más szerzők
tollából származó írásoknak, még ha ellentétes álláspontot képviseltek is azok.39 Ezeket
rendszerint megválaszolta. László Gyulának írta: „ha sikerül itthon oly intézményeket terem-

tenie, melyek a most kivonuló iparosokat idehaza lekötik, ezzel az egész nemzet hálájára
teszi magát érdemessé. „4o
Majd közvetlen ezután hírt ad az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kivándorlási
bizottságának üléséről, melyet pont a kivándorlás kérdésének szenteltek. Ezen indítványozták, hogy az Erdélyrészi agrárkonferencián ez is kerüljön megtárgyalásra. A bizottságban oly
személyek vettek részt, mint a híres agrárpolitikus és szakíró, a szövetkezetesítés magyarországi úttörője, Bernát István (I854-1942), kinek irodalmi és társadalmi munkássága alapvető vezérelveit a népszeretet, a kisemberek jogos érdekeinek képviselete, a keresztényi
szeretet alapján fejlesztett gazdasági élet, a középosztály megerősítése, a kisemberek talpra
állítása jellemezték. 41 Mellette az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatójának, az
1902-es tusnádi Székely Kongresszus kezdeményezőjének, Forster Gézának (1850-1907), 42
valamint Buday Barna (1870-1936) 43 „a magyar gazdatársadalom aranytollú írójá"-nak
véleményével ismerkedhetett meg a Csiki Gazda olvasója. 44 A témára még egyszer visszatért
ugyanazon év harmadik számában, közreadva a témában hozzászólók (Buday Barna, László
Gyula, Rubinek Gyula, Győrffy Gyula, Jancsó Benedek) véleményét a kérdésben. 4 5
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Pusztuló középosztály, IN Csiki Gazda, XIV ( 1900), 7, 97-102.
Csiki Gazda, XV (I 901), 1, 9-11.
A székely cselédkérdés, IN Csiki Gazda, XV ( 1901 ), 2, 26.

T. NAGY 1891.
A székely cselédkérdés, lN Csiki Gazda, XV (1901), 2, 25-29.
Csiki Gazda, XV (I 901), 2, 30-32. Közli a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara másodtitkárának,

László Gyulának korholó hangnemű levelét is, aki a székelyföldi gazdasági és társadalmi helyzet nem kellő
ismertségével vádolta őt.
Lászf<) Gyula úrnak, IN Csiki Gazda, XV (1901), 2, 32-37.
Dr. Bernát István, http://fvm.hu/main.php?folderID= 1544&articleID=6043&ctag=articlelist&iid= 1
(2011-05-15)
FÜR, PINTÉR 1987, 565-567.
LENGYEL, VIDOR 1936, 557-558.
A székelyek kivándorlása, IN Csiki Gazda, XV (1901), 2, 38-40.
Székely kérdés, IN Csiki Gazda, XV (1901), 3, 43-46.

161

RÓTH ANDRÁS LAJOS
A lap túllátott a megye határán. Amint már említődött, gyakori volt az erdélyi, magyarországi kitekintés is, amely mellett természetesnek hatott a szomszédos székely megyék
agrárhíreit is közölni. Ez egyet jelentett a szövetkezeti mozgalom alakulásának nyomon
követésével, az állatbetegségek, járványok, zárlatok, nagyobb vásárok, a más megyék sikeres
gazdasági vállalkozásainak ismertetésével. Lelkesen számolt be például az Udvarhely megyei
lentermesztési kísérletekről, de a feldolgozás érdekében tett első lépésekről (beváltó és
kikészítő telep kiválasztása), és az államilag szubvencionált cseh szakember ajánlatairóI. 46
Majd később a gyár első sikereiről: dacára a gazdaközönség tartózkodó magaviseletének és
tájékozatlanságának, 190 l-ben 61 kisgazda, már fekvésénél is fogva len termelésre kiválóan
alkalmas huszonegy holdján (a vármegye laza talajjal bíró magasabb fennsíkjain, melyek
addig kihasználatlanul hevertek, avagy nagyon csekély jövedelmet hoztak) folyt a
lentermelés. A földművelési kormány kiküldöttje, Füredy Lajos szaktanár nagy lelkesedéssel
számolt be az első évi lentermelés minőségéről. 1901-től, három évi kötelezettséggel, már
150 hold földet jegyeztek lentermelési célokra. Fiedler János csehországi
(Weckelsdorf-Teplice) lengyáros 1901. november 2-án az első székelyföldi lenkészítő gyárat üzembe is helyezte egy 20 lóerős gőzgéppel, két lentörővel, 12 darab vitorlával, 20 darab
kézi lentisztítóval, 1000 m 2 területű lenáztatóvat.47
Összefüggéseket találunk az egyes cikkek közlése között. Így a tagosításra és a belterjes
művelési módra, a szarvasmarhatenyésztésre, a tejszövetkezetekre és trágyázásra vonatkozó
cikkek jól és interaktív módon egészítették ki egymást.
A már idézett Szőke Mihály cikkei mélyreható elemzései voltak a csíki viszonyoknak.
Írásaiban mindent megtett, hogy a korszerű gazdálkodás felé terelje gazdatársait. Ezek
egyike a belterjes gazdasági művelési ág elfogadtatása volt. „ Van vasutunk, hellyel-közzeljó
talajaink, állattenyésztésre megyénk természeti viszonyai kedvezők. Ennélfogva - írta - a

belterjesség felé haladás nincs kizárva, sőt a lóhere, lucerna, takarmányrépa termesztésének terjedése, és azon szép kísérleti eredmény, melyet a gazdaságifelsőnépiskola a cukorrépa termesztésével ez évben elért, egészen mellette bizonyítanak. '48 Természetesen, ebben is a költségráfordítási arányosság, a gazdaságosság, a céltudatosság elveinek figyelembe
vevésére ösztönzött. Szőke tapasztalatból állapította meg, hogy „csíki gazdáinknak a talajművelés terén rendkívüli sok a tennivalójuk. " Figyelmeztetett arra, hogy a sablonosság, a
bevett szokások rabjaiként nem lehetnek tetteik urai a mezőgazdaságban sem. Azt is hozzátette, hogy „ ne minél több birtok összekaparása, hanem az összekaparítottaknak megőr
zése, célszerű kihasználása" lebegjen a szemek előtt és vezérelvnek írásunk elejére is
kiemelt mottót ajánlotta. 49
Természetesen kerültek be a lapba naiv értelmezések, melyek általánosságokba burkolózva, környezetükből kiragadott példákból kiindulva, leegyszerűsítve tárgyaltak bizonyos
dolgokat. Ilyen volt a kisbirtokos elszegényedésének okát kereső és azt csak az alkoholizmusban és a luxus (torozás, lakodalom, „divatmajmolás") hajszolásában megtaláló írás.5°
Találálunk ma már érdekesnek mondható határozatokat is. Az Udvarhely megyei gazdasági
egyesületnek azon felhívása, hogy a „Magyar Gazdák" biztosító szövetkezeténél egy
erdélyrészi főügynökség felállítását közösen szorgalmazzák, azon szavak mellett talált elutasításra, hogy „a mai könnyebb közlekedési viszonyok mellett nem találtatott indokolt-

nak."51
Fontosnak bizonyult a lap a hasonszőrű szervezetekkel, az országos gazdatársadalommal
való kapcsolattartás szempontjából is. A gazdasági egyesületek közti adat- és információcse46
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rét szolgálták az olyan témák tárgyalása, mint a gazdasági munkás- és cseléd-pénztár, az állami
ménesekből kedvezményes áron a gazdák részére kérelmezett tenyészkancák ügye, a különböző törvénycikkek ismertetése, az állatorvosi szakszolgálat megszervezése, a mezőgazdasági
termények áralakulását befolyásoló körülmények, vagy a vasúti szállítás érdekében engedélyezett kedvezmények. A:z Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek a kivándorlásra vonatkozó
adatok gyűjtése tárgyában kelt megkeresése, az ipari és kereskedelmi szakosztály felállításáról
szóló értesítése, a gazdakörök megalakításáról szóló jelentések, az OMGE vagy a társgazdakörök
által megjelentetett, és cserepéldányként megküldött gazdasági ismeretterjesztő kiadványok5 2
beharangozói, rövidebb ismertetői szintén helyet kaptak a lap oldalain. De rögzítették az
egész megyére kiterjedő, településenkénti statisztikai kimutatásokat is.
Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy a megyei gazdasági egyesület szakkiadványában
helyet kaptak az említett országos ipari és kereskedelmi szakosztály közleményei is, bátorítva az olyan közös célkitűzéseket, mint amelyek például a hazai beszerzési források ismertetésére (hazai ipari céglisták, magyar gyártmányú mezőgazdasági gépek forgalmazása) vonatkoztak.
Azt, hogy a főváros és a peremvidék között voltak időbeli, nézet- és hangulatbeli eltolódások, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a helyben történő vagy tervezett
eseményekről néha a központi sajtóból értesült a vidék lakossága. Ilyen volt pl. a Gyergyószentmiklósra, Borszéky Soma miniszteri tanácsos által „helyes alapokra tervezett" kenderáztató is, amelyről a Csiki Gazda a Köztelek c. országos gazdasági szaklapból vett tudomást.
A lap megjegyezte: „Azokról az ittjelzett »gazdasági iparvállalatokról« mi itthon, a Székely-

földön alig tudunk valamit, legfennebb az újságokból olvassuk. De hát nekünk ennyi is
elég. Boldog lesz a székely, - legalább papiroson. „53
Az érintettség révén érzékenyen reagált a kiadvány, a székelységgel, a székelyek problémáival foglalkozó bármely, máshol megjelent írásra. Így Szőke Mihály, a marosvásárhelyi
Székely Társaság gondozásában kiadott „Székely kérdés"-sel foglalkozó kis füzetecskét elemezte, felhívva a figyelmet az abban pozitívan értékelhető pontokra, de kifejtette hiányosságait, hibáit is (tagosítás nem megfelelő ismertetése, meghirdetése, hibás technikai, jogi
útvesztőkbe gabalyodó lebonyolítása, késleltetése, a mezőgazdaság háttérbe szorítása az
iparral szemben, a belterjes mezőgazdaság hátráltatása, - különleges, ritka meglátásként „dominiumok" [nagybirtokok] hiánya és nem utolsó sorban a székely nép lelki világának
figyelmen kívül hagyása: „Népünk alaptermészetét a segítés nyújtásnál ne hagyjuk figyel-

men kívül. Azt mondják, hogy a székelynek nagy hajlama és kedve van az iparhoz, igen
amíg jó kedvéből csinálhatja, de mihelyt kenyérkeresetének egyedüliforrása,Jázik tőle. "54
A szerkesztőségi kommentár még alaposabb elemzését adta a székely kérdésnek. Ezek között
szerepeltek olyanok, mint a tájékozatlanság, a valódi cél összetévesztése a kivitelezési
nehézségekkel, vagy ahogy megfogalmazták: „agyon akarják ütni a csecsemőt, nehogy az
életben betegségeknek legyen kitéve." De említésre került a „káros indulatúnak bizonyult"
birtokrendezés elleni bujtogatás és izgatás is. A kérdés megoldása néha a kedélyeket is
felborzolta. Amikor Győrffy Gyula, a képviselőházban hosszabb beszédben foglalkozott a
székelység bajaival és arról beszélt, hogy a székelyföldi birtokrendezések szükségtelenek,
sőt károsak, mert azok szegényítették el a székelységet, akkor Nagy Imre sietett gyorsan
helyre rakni a dolgot, mondván, hogy csak hatásvadászat céljából, parlamenti felhevültségének betudhatóan állított ilyeneket: „Ilyent tehát nálunk nem egy Győrffy Gyula állíthat,
52

53
54

Csak egy párat kiemelve, pi: Groffits Gábor: Gazdasági építészet. (Országos Magyar Gazdasági Egyesület
Könyvkiadó vállalata); Lukács Aladár: Első segélynyújtás az állatok megbetegedéseinél. (Köztelek Olcsó
Könyvtára); Rodiczky Jenő: A méhészet vezérfonala. (Köztelek Olcsó Könyvtára); Seyfried Károly: A gazda
mint üzletember. (Köztelek Olcsó Könyvtára); ifj. Sporzon Pál: A kisgazda mezőgazdasági gépei. II. füzet.
(Köztelek Olcsó Könyvtára)
Kenderkikészítő a Székelyföldön, IN Csiki Gazda, XV (1901), 5, 86.
Szőke Mihály, Székely kérdés, IN Csiki Gazda, XV ( 1901 ), 6, 89-91.
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hanem csak a napszámos gazdaosztálynak azon alsó rétege, mely rendesen és öröktől
fogva minden újításnak és haladásnak nemcsak nálunk, hanem az egész világon mindenütt esküdt ellenséfe szokott lenni éspedig nem elvből, hanem tökéletesen megcsontosodott
tudatlanságból. „5
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató választmánya is foglalkozott a témával,
részletesen beszámoltak, egy, a „Köztelek"-ből átvett ismertető segítségével. A
kivándorlási bizottság tagjai sok fajta megoldási javaslattal jelentkeztek. Köztük szerepelt a
vasúti összeköttetés megvalósításán alapuló turisztika fellendítése, állami támogatású hitelszövetkezetek felállítása (Forster Géza), a jelzálogkölcsönöket konvertáló Országos Központi Hitelszövetkezet székelyföldi megyei központjainak létrehozása, a marosvásárhelyi iparkamarával kapcsolatos mezőgazdasági és erdészeti munkaközvetítő intézet felállítása
(Buday Barna), Csíkmegye közönsége kezelésében levő alapok és erdőbirtok jövedelmének
az uzsorakölcsönök konvertálására való fordítása. A helyzet kilátástalannak látszott. Nem
igazán fűztek hozzá különösebb reményeket: „sokkal nagyobb és gyökeresebb a székelység
melyről

baja, hogysem a Í<ennebbi javaslatok érvényesítésével csak egy mákszemnyit is lehetne
segíteni azokon. " 6
Nagy Imre érdekes tagja lehetett a csíki társadalomnak. Nyilatkozatai néha nem voltak
szélsőségektől mentesek. S ezekben helyet kapott a nemzete, sorstársai féltése mellett a
szegény rétegek lenézése, a sovinizmus és a kulturális felsőbbrendűség is.
Egy helyen a következőket írja: „a velem született vad-sovin természetem dacára is,

hajlandó vagyok e kérdésben a kozmopolita állásra helyezkedni s nem szégyelem kimondani, hogy sokkaljobban örvendek egy »kivándorlott« székelynek, mely arany-ezüst ékszerekkel gazdagon ékesítve megjelenik a somlyói pünkösdi bucsun, mint száz itthon nyomorgó s a közviszonyokkal elégedetlen s azokat állandóan káromló koldus székelynek,
aki mindig a kocsmában fetreng s józan óráiban a kocsmárosnak állandó zsellére lesz. "
„Nemzeti és magyar állami szempontból nagy veszteség, ha a székely Oláhországba
távozik, de a székely ember egyéni szempontjából nem helyesebb-e, nem okosabb dolog-e,
ha itthon élni nem tudván, Oláhországba megy s ott uri módra tesz szert ?"5 7
Ismételjük, hogy T. Nagy Imre abban a korszakban élt és tevékenykedett, amikor a magyar
állam már rendelkezett a felvidéki rutén akció néven ismert gazdasági megsegítő program
tapasztalataival és az ebben résztvevő vezető egyének közül voltak ismertek is Székelyföldön. Ugyanakkor a székelységben úgy élték meg a rutén akciót, mint annak jelét, hogy a
kormány megfeledkezett róluk és magukra hagyta őket.
A lap megpróbálta összhangba hozni a máshonnan átvett és a saját cikkeket. A helyi
érdekeltségű írások az országos érdekeltségűekre történő reagálásként, annak kiegészítéseként, a helyi elemek beágyazásának igényeként jelentek meg. Így kerülhettek egymás mellé/után olyan írások, mint a „Korlátozza-e az erdőgazdaság a legeltetést közgazdaságilag
káros módon?" és a „A székelyföldi havasok kihasználásáról" címűek. Más-más megközelítésből, de mindkét írás a legelőterületek feljavításának módozatairól, követendő példáiról
beszélt. A felaprózódás megakadályozásáról, a legelőgazdálkodás külterjességének visszaszorításáról, az okszerű gazdálkodásról, a fűtermés ápolásáról, az erdőtörvény végrehajtásának mikéntjéről, a kopárok felszámolásáról, a takarmánytermelés intenzívebbé tételéről. 58
A lapban látott napvilágot a gazdasági egyesület véleménye a tagosítási törvénnyel kapcsolatosan is. 59 Vélemény, mely a kérdőpontokra adott válaszok során, a felgyülemlett tapasztalat, a sajátos helyi igények kifejtése során fogalmazódott meg.
55
56
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58
59
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A székelység bajai az országházban, IN Csiki Gazda, XVI ( 1902), 3, 35.
A kivándorlási bizottságjavaslatai, IN Csiki Gazda, XV (1901), 6, 93-99.
jelentés az egyesület 1900. évi működéséről, IN Csiki Gazda, XV (1901), 7, 118.
Csiki Gazda, XVI (1902), 4-5, 56-62.
Egyesületünk véleménye a tagosítási törvény módosítása iránt, földmívelési miniszter úr által kiadott
kérdőpontokra, IN Csiki Gazda, XVI (1902), 4-5, 62-67.

A CSIKI GAZDA
Az 1902-es székely akció indulásakor a lap vegyes érzelmeinek adott hangot. Részben
örült az Erdélyi Kárpát Egyesület kezdeményezésének, mely a határmenti erdőségek állami
felvásárlásra vonatkozott, ugyanakkor óvva intett, hogy „azért még se törekedjünk arra,
hogy az állam teljesen mindenható legyen. ,,()o A megyei alispán féléves jelentésének nagy
részét éppen a tusnádi székely kongresszus értékelése töltötte ki, amelyből a Csiki Gazda
bőségesen idézett: „A mezőgazdaság, erdészet, bányászat, gyáripar, kézműipar, háziipar,

kereskedelem, közlekedés, birtokpolitika, adó- és hitelügy, közművelődés, közegészség,
valláserkölcsi élet, közoktatás, kivándorlás és ezek a/osztályait képező részletkérdésekben
akkora adathalmaz és tanulmány hordatott össze és a tapintatosan megválasztott elő
adók azt annyi részleteséggel, tudással, lelkiismerettel és megkedveltető szellemességgel
dolgozták fel, a székelyföldi viszonyokhoz oly találóan alkalmazták általánosságban,
hogy a kormány, a társadalom, egyesületek és hatóságok mint kész munkát illeszthetik be
az arra alkalmas helyekre."
A várható eredményeket viszont - az azonnali szükségletekből kiindulva - kissé kételkedve fogadta az alispán: „Az országos lelkesültségnek arányban álló eredménye lesz-e, vagy

egyáltalában lesz-e némi eredménye megmutatja talán már a közel jövő. Én azt hiszem:
a szűkös várakozáson is messze alul marad; mert 5 0 év terheit nem lehet egyszerre levenni
a székelység vállairól és gyökeres reformok s törvényváltoztatások nélkül még csak kicsinyesnek látszó könnyítések sem eszközölhetők. ,,()I Annál is inkább állította ezt, mivel nézete
szerint„a tisztafogalmatelnyomta azoknélküli töprengés, a túlságos óvatosság, a vagyontalanabb osztály érdekeinek jogellenes előtérbe tolása". Ezzel mintegy előre vetítette azokat
a jövőbeni nehézségeket, amelyek a székelyföldi társadalomban felgyűlt feszültségekből
adódtak és, amelyek mindvégig jellemezték a székely akciót.
A lapban T. Nagy Imre részletesen kifejtette nézeteit az alsóbbfokú gazdasági közoktatásról is Darányi Ignác egyik parlamenti felszólalása kapcsán, amelyben a földművelésügyi
miniszter kijelentette, hogy a földmives iskolák„ nem felelnek meg eredeti rendeltetésüknek,

mert csak azok látogatják, akik gazdasági hivatalnokok akarnak lenni, a gazdák fiai
pedig következetesen kerülik. "Igazat adva a nagyhírű és kedvelt miniszternek, egy hosszabb
cikkben értekezett azon társadalmi és gazdasági okokról, amelyek ide vezettek, javasolva az
alsóbb korosztályoknak meghirdetett többoldalú, összetettebb képzést, a már korábban
Eötvös által is meghirdetett rendszer szerint, „melyekben az általános műveltség megszer-

zéséhez szükséges elméleti ismeretek mellett, a gazdasági szak- és gyakorlati ismereteket
is megszerezhessék a növendékek, de amaz iskolák elvégzésével ne szoruljanak zsákutcába, hanem tanulmányaikat esetleg tovább folytathassák magasabb fokú iskolákban is,
avagy bizonyítványaik és képzettségük alapján boldogulhassanak a gyakorlati életpályák
különböző fokain s az alsóbb rangú hivatalok pályáján is. ,,()z
1902 után a székelyföldi kirendeltséggel kapcsolatos cikkek száma növekedett, ha kezdetben főleg az elvárások és kételyek hangján, később az elismerésén is. Tivai Nagy Imre
cselekvő, vigyázó partnerként állandóan rajta tartotta kezét a székelyföldi kirendeltség
érverésén. Ha kellett vitatkozott, érvelt, ha lehetett elismert, dicsért. Mindig közössége
érdekében. A korabeli vidéki agrárlapnak megvolt a jól meghatározott szerepe. Manapság
nagy hiányát érezzük!
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A székely mentő-akció, lN Csiki Gazda, XVI (1902), 4-5, 69.
Becze Antal, Vármegyénk alispánjának féléves jelentéséből, lN Csiki Gazda, XVI (1902), 7, 93-97.
T. Nagy Imre, A gazdasági alsóbb/okú közoktatásról, lN Csiki Gazda, XVI (1902), 7, 102-113.
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Rezső

A CSIKI GAZDA
REVISTA ECONOMICÁ "CSIKI GAZDA" DIN CIUC

Rezumat
Articolul analizeaza revista de specialitate agrara a Comitatului Ciuc, „Csiki Gazda",
redactata de Imre T. Nagy, punand accent pe conceptia de redactare, .pe scopul propus ~i
atins de revista in primul deceniu al secolului al 20-lea, cand voin~a producatorilor mici ~i
mijlocii s-a intalnit cu dorinfa statului maghiar de a interveni in domeniul agrar, in scopul
modificarii structurilor agrare invechite. Revista, similar numeroaselor periodice
transilvanene de acest gen ale epocii, s-a dovedit a fi folositoare, fiind un forum al
confruntarii ideilor modeme din agricultura ale perioadei cu posibilita~ile destul de precare
ale Tinutului Secuiesc.

THE CSIKI GAZDA ECONOMICALJOURNAL OF CIUC

Abstract
The paper is analyzing the agricultural magazine Csiki Gazda edited by Imre T. Nagy
dating back to the first half of the zoth century. It is searching for the editorial principles in
order of the functionality of goals and results. The magazine like many other Transylvanian
agricultural editorials was promisingly beneficial in an era when the interests of the smalland medium sized peasantry were coinciding with the positive political interventions of
the government. The actions of the government rended to exchange the old farming habits
and technologies to the new, up to date ones, while encountering the extremely poor
potentials of Szeklerland.
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MESTEREK ÉS SEGÉDEIK
SZÉKELYKERESZTúRI KISVÁLLALKOZÁSOK
A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A 20. SZÁZAD ELEJÉN

Sándor-Zsigmond Ibolya
• Bevezető
A székelykeresztúri iparosság történetének megközelítésében új fejezet nyílt, amikor
elkezdődött annak a hatalmas levéltári dokumentumanyagnak a feldolgozása, amelynek
eredményeként már néhány publikáció látott e témában napvilágot. 1 A 2005-ben megjelent,
csupán általánosságokra szorítkozó, hely- és ipartörténeti munka 2 kiadása után kerültek elő
olyan fontos dokumentumok, amelyek új perspektívát adtak a további kutatásnak,3 amelynek egyik célja a székelykeresztúri magániparosok kataszterének összeállítása.
1860-ban Székelykeresztúron, céhes előzmények nélkül, két vegyes ipartársulat szerveződött, amelyek 1891-ben egy ipartestületté alakultak. E két társulat tagjai voltak mindazon
mesterek, akik különböző szakmákban működve, inasokat és segédeket tartva, a nagyrészt
agrártevékenységet folytató, ugyanakkor gyors ütemben polgárosodó kisvárosi lakosság
iparos rétegét alkották.
Az iparos hierarchia legalsó fokán álló inasokról, a gyakorlati és elméleti tanoncoktatási
rendszerről már született közlemény. 4 Jelen tanulmány, követve az iparos ember mesterré
válásának sokéves folyamatát és időrendjét, ezúttal a segédeket, vándorlási-munkavállalási
szokásaikat és az inas-segéd-mester fokozatok közti éles elhatároltságból adódó viszonyokat
taglalja.
A segédek 19. századi nyilvántartási könyvei rávilágítanak arra, hogy milyen normatívák
alapján működött a céhes hagyományokat követő ipartársulatok, majd az ipartestület keretein belül a segédek társadalma, a kutatott időszakban mely mesterségekben dolgoztak
nagyobb számú segédek, honnan érkeztek Székelykeresztúrra, mennyi időt töltöttek egy-egy
műhelyben, hogyan történt a javadalmazásuk, stb. Mindezen adatok amellett, hogy segítenek
a székelykeresztúri kisvállalkozások feltérképezésében, betekintést nyújtanak a 19. század
végén, 20. század elején még javában élő legényvándorlási gyakorlatra is.
Valamely mesterség elsajátításáért meg kellett szenvednie az ifjúnak. Általában 12-14
éves kor után lehett 3-4 évre inasnak szegődni, a próbaidő 2-4-6 hét volt.s
A jelen tanulmány tárgyát képező 19. századi segédkönyvek és ipartársulati jegyzőköny
vek arról tanúskodnak, hogy a 19. század második felében az inasi sorból segéddé való

1
2
3
4
5

SÁNDOR-ZSIGMOND 2005, 2007, 2010.
SÁNDOR-ZSIGMOND 2005.
Ipartestület jegyzőkönyvek, a székelykeresztúri iparos tanonciskola iratai, segédkönyvek, munkakönyvek,
részben a MIML-ban, részben a CsML-ban található dokumentumok.
SÁNDOR-ZSIGMOND 2010, 447-460.
DOMONKOS 2002, 19.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII„ 2011, p. 169-196.
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előrelépés ugyanúgy történt, ahogy évszázadok óta gyakorlatban volt: az inaséveit kitöltött
ifjú, miután vizsgát tett, felszabadíttatott és segéddé vált.
Szabályzatba foglalták, hogy addig nem lehet a felszabadult inast legénnyé avatni, ameddig a legfontosabb munkadarabok készítéséhez szükséges szakértelméről bizonyságot nem
tesz. 6 Ha tanoncévei kitöltése után ennek eleget tett, elkészítette a munkadarabot, akkor a
segédek sorába lépett, és megegyezett fizetés mellett elhelyezkedett valamely mester műhe
lyében, vagy vándorútra kelt, hogy tudását távolabbi helyeken, idegen műhelyekben tökéletesítse. Felszabadulásakor ún. tanuló-levelet (lásd 1-2. kép) állított ki a céh, később a
testület, amely okmány a vándorláshoz feltétlenül szükséges volt. A céhek idején a vándorlás
legtöbb helyen kötelező volt és időtartama 2-5 év között mozgott. Ahol nem kötelezték a
segédet a tapasztalatszerzés eme módjára, ott lehetőséget adtak a vándorlás pénzbeli megváltásra. Ám a legénysorba lépett ifjút fűtötte a vágy, hogy mielőbb vándorútra keljen,
megismerje az országot, vagy éppen külföldi műhelyeket, szokásokat láthasson. Ahogyan a
céhbeli idők 7 mesterlegényeinek vándorlására vonatkozóan a módszeres vizsgálat számára
rendelkezésül állnak a céhlevelek, céhszabályzatok, szálláskönyvek, különféle nyilvántartások, ugyanúgy az ipartársulati és ipartestületi jegyzőkönyvek, vándorkönyvek, munkakönyvek és segédlevelek segítenek a segédek vándorlási és munkavállallási szokásait, a mestersegéd és segéd-segéd közti viszonyt megismerni.
Dacára a 19. századi ipartörvények innovatív törekvéseinek, az ipartestületek céhes
hagyományokkal rendelkező helyeken sem hozták magukkal a céhszervezetek szokásainak
teljes eltűnését. A mesterek nagy része még a 20. század elején is ragaszkodott hozzájuk, mert
úgy gondolták, hogy a múlt szokásainak fenntartásával biztonságos működési keretet adnak
egy, különben már a szabadipar szelleme által megérintett iparos gyakorlatnak. Ugyanakkor
az ipartestületek, jóllehet működésükbe számos céhes szabályt átörökítettek, a szabad
iparűzés által lehetővé vált engedmények nyújtotta lehetőségek egész sorával éltek.
A Keresztúron segédi időt töltő legények munkakönyveiből az derül ki, hogy a messzi
földről Székelykeresztúrra érkező legények, - ha hosszasabban időztek itt - legtöbbször
megélhetési munkát kerestek, nem pedig mesterségük tökéletesítése céljából választották
az itteni műhelyeket. A rövidebb ideig itt tartózkodó segédek, akik mindössze egy hetet,
estleg 1-2 hónapot töltöttek egy-egy műhelyben, nyilvánvalóan a kötelező vándorlásnak
tettek eleget.
Jónéhányuk megfordult a szakmájának megfelelő több helybéli mesternél, mások hosszabb
idő után, akár évek múltán is visszatértek ugyanahhoz a mesterhez. A távolabbi helységekből
Keresztúrra érkező segédekre oly jellemző gyakori műhelyváltás nem általános a helyi és a
környékbeli falvakból származó segédekre vonatkozóan. A helybéli segédnek, ha sikerült
elhelyezkednie valamely keresztúri mesternél, ott akár évekig is megmaradt. Ha keresztúri
segéd úgymond „hányódott" egyik műhelytől a másikig, annak a segéd jelleméből és mesterségbeli hozzáértésének hiányosságaiból fakadó okai voltak. Erre szerencsére nincs sok
példa, de látható, hogy a jobb nevű mesterek nem alkalmaztak ilyen „hányódó" legényeket.
A tanulmányozott, 1889-1914 között vezetett segédkönyvek8 sablonos általánosságokat
rögzítenek egy-egy segédről: nevet, születési adatokat, illetőséget (hol lakik), személyleírást.
Ezen adatok tükrében kirajzolódik, hogy melyek voltak a gyakoribb mesterségek, kik voltak
a nagyobb műhelyeket fenntaró, egyszerre 5-6 segéddel is dolgozó, inasokat tartó, „jól menő"
iparosok. Ezekkel a nevekkel találkozunk az ipartestületi jegyzőkönyvekben is, mint az
ipartestület tisztségviselői és az iparostanonc iskola szakmai felügyelői, akik a város életében
és vezetésében szintén jelentős szerephez jutottak. A tehetősebb és tekintélyesebb mesterek
mellett elkülöníthetőek a kisebb műhellyel rendelkező, de becsületes munkájukból élő
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mesterek, akiknek mindössze egy-két segédjük volt, ezek is nagyobbrészt a családtagok
közül, valamint az egyedül dolgozó iparosok. A segédkönyvek őrzik, hogy az egyes szakmákat képviselő segédek a történelmi Magyarország mely területeiről jöttek városunkba,
tájékoztatnak az életkorukról,9 megtudjuk, hogy keresztúri állomásuk előtt hol dolgoztak.

•

Előzmények

Mesterek és segédek az ipartársulatok idején (1860-1890)
A Keresztúron 1860-ban létrejött Első és Második Ipartársulat 124 tagja összesen 18 féle
mesterségben oszlott meg. Az Első Ipartársulatba tömörültek a ruházati ipar és állati eredetű
nyersanyagot feldogozó ipar képviselői, míg a második ipartársulat összefogta a fém-, fa- és
agyagipar képviselőit. 10
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Az iparral foglalkozók számát még növelhetjük, mert a jegyzőkönyvek bejegyzéseiből
kitíínik, hogy nem mindenki volt az ipartestület tagja, s ezen kívül dolgoztak ún. „kontárok"
is, akik az ipart nem a rendszerben működő inaskodás és segédeskedés útján, hanem
másoktól „ellesve" tanulták. Az önálló mesterekhez hozzá kell még számítani a segédeket és
inasokat is. Ha figyelembe vesszük, hogy mindenik mester átlagosan egy-két inast és segédet
tartott, akkor az iparral foglalkozók számát a 19. század második felében legalább 400-ra
tehetjük Keresztúron.
Az ipartársulatok alapszabályait egy 1860. április 2-án keltezett kéziratos dokumentum
őrzi, 11 amely szerint a társulathoz tartozónak számítottak a legények (segédek) és az inasok
(tanoncok) is. Kivételt képeztek a napszámosok és a házi cselédek. A segédeknek külön
gyííléseik és tisztségviselőik voltak, könyvük is volt, a „Segédek lajstroma'', amelynek csak a
címlapja maradt meg, így a keresztúri ipartársulati segédekről ebből az időszakból csak a
mesterek társulati jegyzőkönyveiben találunk utalásokat. Érdemes egy kicsit elidőzni ennek
a rendszabálynak a szigorú törvényei között, hiszen ez még híven őrizte a céhekből ismert
fegyelemfenntartó hagyományokat, amelyek az ipartestületek idejére, 1890 után szabadabb
szelleművé váltak.
Az alapszabályzat a társulat tagjaira vonatkozó normatív szabályokat tartalmazza. Aszabályzatnak vannak külön, csak az inasokat, segédeket, mestereket, ezek özvegyeit, gyerme9
10
11

Átlagéletkoruk 18-24 év között mozgott.
SÁNDOR-ZSIGMOND 2005, 45-49.
SzITA 1860.
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keit érintő paragrafusai. A nagyobb létszámú céhek (esetünkben társulatok) részére a
legényekre külön szabályzatot szerkesztettek. A székelykeresztúri társulati alapszabályzatban benne foglaltatnak a segédeket érintő előírások is. A legényrendtartás szociális-gazdasági és vallási vonatkozásai mellett legfontosabb a társulat külső megítélésének védelme volt,
a segédek megjelenése, viselkedése, különböző társadalmi csoportokkal való érintkezése
során. A mesterek a település ismert és legtöbbször elismert polgárai voltak. A társulat
megítélése nagyban függött nemcsak az ők, hanem a segédeik viselkedésétől is. A városba
messzi földről érkező segédek nem voltak a település tagjai, hiszen vándorlásuk mobilizálta
őket, de minden munkaállomáson tartaniuk kellett magukat a helybéli céh, társulat, testület
által előírt normarendszerhez. Ezeknek a szabályzatoknak a vizsgálata közelebb visz a
korabeli gondolkodás, viselkedés, erkölcs és a 19. századi mezőváros társadalmának megismeréséhez. A segéd életét a legapróbb részletekig szabályozták, nemcsak munkáját, de kevés
szabadidejét és társadalmi kapcsolatait is meghatározta a közösség, amelynek rövidebbhosszabb ideig tagjává vált. 12
A segéd köteles volt vándorkönyvet szerezni, amely számára a munkáról bizonyítványt
jelentett, útlevélként és személyazonossági igazolványként szolgált. Vándorkönyv nélküli
segédet alkalmazni a mestereknek tiltva volt. A segéd maga választhatott gazdát magának.
Díjazása, elszegődési ideje, munkaideje, próbaidő, felmondási idő mind szabad megegyezés
tárgyát képezték.
A segéd számára kötelező volt a munkaadója iránti hűség, engedelmesség, tisztelet és
illendő magaviselet, a kikötött vagy helyi szokásos munkaidő betartása, a rábízott iparosmunkának legjobb tehetsége szerinti elvégzése, a munkaadó üzleti viszonyairól hallgatást
gyakorolni; magát segéd társai és a háziak iránt illedelmesen viselni, valamint a tanoncokkal
és a felügyelete alatt dolgozó gyermekekkel jól bánni; hibája által okozott kárt a munkaadónak megtéríteni. Különösen tiltva volt: önkényes ünnepnapot és úgynevezett heverd-el-hétfőt (blau-montag) tartani; a munkaadó beleegyezése nélkül saját maga, vagy idegen munkaadó számára dolgozni; egymás közt összebeszélni, hogy közös munkamegtagadás, vagy más
eszközök által mestereiktől feltételeket csikarjanak ki. A segédek jogait három pontban
határozták meg: illendő bánásmódot, kikötött bérük s egyéb járulékaik rendes időben
történő folyósítását, és kilépéskor az iparágnak megfelelő bizonyítványt igényelhettek.
A munkaadónak joga volt a szerződést megszüntetni, ha a segéd: szolgálatra képtelennek
bizonyult; oly tettet követett el, mely által a belé helyezett bizalom megrendült, vagy ha ilyen
tette jutott a szolgálatadó tudomására a fölvétel után; mestere beleegyezése nélkül a végzett
iparra nézve hátrányos üzletet űzött; a munkaadó jogszerű utasítását végrehajtani makacsul
vonakodott, a segéd társakat, tanoncokat vagy a házi cselédséget engedetlenségre, a munkaadó elleni indulatra, rendetlen életre vagy züllött cselekedetekre csábítani igyekezett, ha a
munkaadó, vagy annak hozzátartozói ellen becsületsértés, vagy más kötelességsértés bűnét
követte el. A mester akkor is felmondhatott, ha a segéd önhibájából kifolyólag munkaképtelenné vált, ha vétke nélküli munkaképtelensége négy hétnél tovább tartott, vagy ha nyolc
napnál tovább tartó fogságba esett. l 3
A segéd a szerződés felmondására jogosult volt, ha egészségének "rongálása" nélkül a
munkát nem folytathatta; ha a munkaadója tettleges bántalmazás vagy becsületsértési áthágás bűnét követte el irányában; ha a munkaadó őt erkölcstelen és törvényellenes tettekre
igyekezett csábítani; ha a munkaadó a kialkudott bért tőle jogtalanul megtagadta, vagy a
szerződés lényeges határozványait megsértette; ha a munkaadó csőd alá jutott, vagy egyéb
okokból nem tudott a segédnek foglalkozást és keresetet biztosítani.
12

FORRÓ 2001, 91-106.
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"A régi Városháza 1880 előtt jelentéktelen faház volt és annyira rozoga, hogy a »börtönszobát« Szabó
Lajos tímársegéd, aki valami vétség miatt záratott oda be, összerongálta. Sárdi János városszolga
kijavította és kimeszelte a kis börtönszobát, amiért 10 forintot fizettek neki." (ORBÁN 1943 ).
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Ha valamely segéd munkaadóját törvényes ok nélkül idő előtt elhagyta, a munkaadónak
joga volt őt a hatóság által a munkába visszatéríteni, és a szenvedett kár megtérítését kérni.
Ezenfelül az ilyen segédet pénzbírsággal is sújtották. A munkaadó vagy véletlen által előidé
zett elbocsátás esetében a segéd jogosítva volt a felmondási idő be nem tartásáért kárpótlást
igényelni.
Ha a munkaadó egyik vagy másik segédhez több bizalommal viseltetett, az ügyek vezetését rábízza, a többi segéd köteles volt az állásának megfelelő, a munkára vonatkozó parancsait teljesíteni.
A vándorló és munkanélküli segédek az Atyamesternél, az Atyamester-szálláson, vagy más
néven Tanyán jelentkeztek, munkakönyveiket ott letették, cserébe kaptak egy személyüket
igazoló bizonyítványt. Kötelesek voltak a Tanyára beszállni, s míg munkába nem álltak, csak
a helység rendőri hivatala engedélyével volt szabad más helyen tartózkodni.
A segédek a tanyán kötelesek voltak a házirendet megtartani és az Atyamesternek az erre
vonatkozó utasításait követni, és magukat csendesen, erényesen viselni.
Az Atyamester egy „jelentő-könyvet" vezetett a jött és elment segédekről, és egy másik
jelentő-könyvet azon munkaadókról, kiknek segédre volt szükségük, ezenkívül egy kimutatást tartottak a tanyán, melybe a társaság tagjait mind bevezették, hogy a munkakereső
segédek könnyebben megtalálhassák őket.
A rend megtartása érdekében választhattak maguk közül két vagy három „öreglegényt",
akiknek a többiek engedelmeskedni tartoztak. Szegény és beteg segédek gyámolítására
minden munkába lépő segéd köteles volt 20 krajcárt fizetni a segédi társulat ládájába. A pénz
behajtása az öregsegédek dolga volt, amelyet minden hó végén az Atyamesternek beszolgáltattak. Az iparossegéd helyzete, élete bizonytalanság volt. Ha munkaképtelenné vált, akkor
csak a társak által összeadott sovány segítségből tengődhetett.
Gyakoriak voltak a segédek és mesterek közötti nézeteltérések, ám a társulat békéltető
bizottsága általában elsimította az efféle összetűzéseket. Egy 1873-ban kelt jegyzőkönyv
szerint nézeteltérés adódott a segédek és a társulati elnök között. Ezt azért tartom érdekesnek és idézésre érdemesnek, mert híven tükrözi a segédek és mesterek közt fennálló
tekintélyelvű viszonyt: az önkényeskedést a segédek nem tűrték az iparos hierarchiában
felettük álló mesterek részéről, egy apróságnak tűnő ügyből becsületbeli kérdés kerekedett:
„ Tímársegéd Szabó Lajos 14 a Társulat előtt panaszt emelni szándékozik, pana-

sza tárgya elnök, Só/alvi Lajos ellenére tétetik.
Panasz az alábbiak szerint:
Só/alvi Lajos elnök úr a segédeknek gyűlést hívatván a segédekjegyzőkönyvébe
sajátkezűleg beleírt, hová nem lett volna sem joga s még olyant is írt, hogy a
segédek kötelesek az átlagot befizetni, ami még restánciában van.
Hogy merte adósok neveit jegyzőkönyvbe vezetni? Az már örökre ott marad,
ha befizetik is, nem lehet neveket kihúzni, sem a jegyzőkönyvből kivágni! Miért
írt a mü jegyzőkönyvünkbe? Nékünk lett volna jegyzőnk, aki írt volna. "15
Az idézett panaszból az is kiderül, hogy a segédeknek külön jegyzőjük, jegyzőkönyvük
volt, de ezek a jegyzőkönyvek a már említett Segédek Lajstromával együtt elvesztek, a
segédeket nyilvántartó könyveket csak 1889-től tanulmányozhatjuk.
A legényeket szigorú fegyelemre kényszerítették, akárcsak az inasokat. A viselkedési
szabályok megsértését, akárcsak a céhekben, közösségi ügyként kezelte a társulat és gyűlé
sein intézkedett a kihágást elkövetők fölött. A segédek rendetlen életmódjáról folyamatosan
olvashatunk a jegyzőkönyvekben, amint arról is, hogy milyen intézkedésekkel próbálták
féken tartani a kihágókat. „Elnök a gyűlés figyelmébe ajánlja iparos segédek úgyannyira
14
15

lJ gyanaz a Szabó Lajos tímársegéd, aki a börtönszobát összerongálta.

ITJK 1873.
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féktelenködnek, hogy munkaadó mestereivel szembe gorombán elbánnak, egész éjszakákon át korhelykednek, kártyáznak, minden rossz társaságba részt vesznek, ezek javítása
felett intézkedjék! Gyűlés a kérdéses dolgot úgy látja legcélszerűbben elintézni, hogy
megbízza elnököt, hogy a szolgabírói hivatalt, mint rendőri hatóságot keresse fel, tegye
meg a kellő jelentést, s hasson oda, hogy a segédek közt a fegyelmet és rendet visszaállítsák. "16
A segédek dorbézolásaiban gyakran részt vettek némely mesterek is, ezért a rend és
fegyelem fenntartására a mesterek között is nagyon oda kellett figyelni. Az elnök hivatkozik
olyan esetekre, amikor „a társulati tagok közül többen annyira elfelejtkeznek magokról és

a társulat méltóságáról, hogy kisebb-nagyobb kocsmákban bármilyen megjegyzett társasággal leülnek, isznak, kártyáznak és verekednek, több eset fordult elé, hogy ilyen verekedéskor a kocsmákból kidobják, úgy más zártkörű mulatságokba rendetlen kihágásokat
követnek, miáltal társulat méltósága megsértve van. "17 Erre vonatkozóan a társulat meghatározta: „ha valamely társulati tag olyan társaságba keveredik mely az ő és társulat
becsületit sérti, kisebb vagy nagyobb kocsmákba rendetlen korhelységbe vegyül, másokat
sérteget, veszekedik, kártyázik, verekedik, annyira lerészegedik, hogy az utcára kivetik,
az első kihágásért 3 forint, második kihágásért 5 forint dq[izetésével marasztaltatik el.
Harmadszori kihágásért a társulat jogköréből kizáratik. " E rendszabályokból kitűnik,
hogy a becsületes munkában szerzett iparostekintélyt féltve vigyázták, a mesterek és segédek körében történt vétségeket, kihágásokat egyaránt büntették.
A felszabadult és legénnyé előlépett inas általában egy évig dolgozott, mielőtt vándorlásra
indult. A kötelező vándorlás során a segéd tapasztalatokat szerzett, vándorkönyvébe beírták
vándorlásának állomáshelyeit, ezenfelül az ottani mesterek véleményt írtak a könyvbe a
legény munkájáról. Sorsának további alakulása szempontjából egyáltalán nem volt mindegy,
hogy hol, és milyen műhelyben szerzett tapasztalatokat, tökéletesítette szakmai tudását,
minthogy az sem volt mellékes, hogy milyen mesteri véleményezések tarkították a könyvét.
A törekvő segéd vándorlása alkalmával - ha eljuthatott külországokba - nyelveket tanulhatott, műveltséget szerezhetett, a szakmájában sokkal fejlettebb műszaki megoldásokat, eljárásokat sajátíthatott el. Pontos adataink nincsenek, hogy a jegyzőkönyvekben emlegetett
keresztúri segédek meddig jutottak el vándorlásaik során, de feltételezhető, hogy nem
nagyon haladtak túl Erdély, esetleg a történelmi Magyarország határain. A keresztúri iparosok jó része élete végéig parasztiparos maradt, műhelye fenntartása csak a mezőgazdaságból
származó évi jövedelmét pótolta. Ipara főleg szolgáltató jellegű volt, a csekély mennyiségü
fölös terméket a helyi piacon értékesítette. Ebből kifolyólag nem is volt arra utalva, hogy a
vándorlás eredeti célját, a szakmai tökéletesedést, a fejlett és korszerű technikák elsajátítását,
valamint a nyelvtanulást szem előtt tartsa. Legtöbbjüknek a költséges külföldi vándorláshoz
anyagi fedezete sem lett volna biztosítva. A mezőváros és környéke lakosságának igényeit
így is megfelelően és kellő mértékben ki tudta elégíteni.
Egy 1904-ben készített felmérés rávilágít a keresztúri paraszt-iparosok különleges helyzetére. Itt „a legtöbb iparos azon igyekezett, hogy egy kis földet szerezzen vissza, s azon
ősei foglalkozását űzze tovább. Az iparosok jó nagy része nyáron földmívelő s mesterségét

inkább csak télen űzi. Sok iparos vállal szolgálatot s a legtöbb irodaszolgai teendőt ők
látják el s csak a hivatalos órák után élnek iparuknak. Van olyan iparos is, ki kétféle ipart
űz, egy téli és egy nyári idényszerűt, például az egyik szűcs nyáron kőműves, mivel semmi
földje sincs. "19 A kézművességgel foglalkozók számának feltérképezésében Székelykeresztúron az sem elhanyagolandó tény, hogy a helységben több évszázados hagyománya volt a
háziipar szintjén élő szitakészítésnek, ami a családok nagy hányadát foglalkoztatta. A szitás16
17
18
19
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ság, mivel nem volt képesítéshez kötött mesterség, mindvégig megmaradt a háziipar szintjén, a hozzáértés, a műhely családon belül hagyományozódott. A 20. század elején azonban
a szitakészítést is iparnak minősítették, képesítéshez kötötték, így található a tanulmányozott segédkönyvekben iparengedéllyel működő szitásmester, akinek műhelyében marosvásárhelyi és Bihar megyei segédek dolgoztak, valamint helybéli tanoncok sajátították el a
mesterség fortélyait (lásd 3. kép).
A 19. század második feléből csupán szórványos utalásokat találunk arra nézve, hogy mikor,
kiknek engedélyezett a társulat vándorlást. 1868-ban „Asztalos legény Sz. Keresztúri Albert
Andrásnak 3 évi vándorlás ezennel megengedtetik. "20 Máshol egyszerűen csak megemlítik,
hogy illető segéd a kötelező vándorlásból hazatért. A társulatba való beálláskor is be kellett
mutatni a vándorkönyvet: „ 1864. június 15-én előljárósági és bizottmányi gyűlés tartatván
czéhmester Kovácsjózsefelnöksége alatt, mikor is a táblajárási díj lefizetése mellett kéréseket
bényújtották u. m. czipészsegéd Udra Miklós és tímársegéd Sófalvi Lajos kik is kívánván Ns.
társaságnak az illő 10 forint díj mellett tagjává válni, kiknek a 10forint beállási díj lefizetése
után kívánságok meg nem tagadtatván a Ns. Társulat által annál is inkább, mivel vándorkönyveiket megvizsgálván a törvény szerént helyesnek találtattak. "21
A segédkönyvek érintik a Székelykeresztúrra érkező segédek vándorlását azáltal, hogy
bejegyzések árulkodnak az előző munkahelyekről. A helybéli legények vándorlásáról azonban csak az ipartestületi jegyzőkönyvek tájékoztatnak.
A 20. század első felében Erdély nagyvárosai, Szeben, Kolozsvár és Budapest voltak azok
a városok, ahol a mesterséget már kitanult iparosaink tökéletesítették tudásukat. Így ifjabb
Bálint Dániel szebeni németeknél tanulta az asztalosságot. 22 A helyi újság, a Székelykeresztúr
hetilap hirdetései is tartalmaznak adatokat a keresztúri iparosokra vonatkozóan. Jóllehet
ezek az általában képes hírverések pusztán a reklámozást szolgálták, sok esetben arról
szólnak, hogy az illető iparos hol, mely neves cégnél, milyen műhelyben tökéletesítette
szaktudását, miért érdemes őt felkeresni. Kapronczay Sándor asztalosmester budapesti
tanulmányai után nyitotta meg asztalosműhelyét Székelykeresztúron. Ábrahám Róza női
szabónő 10 évig Budapesten dolgozott, majd 1906-ban Székelykeresztúron varrodát nyitott,
ahol a tehetősebb polgári réteg számára elegáns toaletteket készített. 1912-ben, hogy a
fejlődéssel lépést tarthasson, háromheti tanulmányi körúton volt, s a kolozsvári divatszalonokban sajátította el a legutóbbi divatújdonságok készítési módját. Gál Ince és Árus Albert
szabómesterek a legtöbb segéddel dolgozó szabóműhelyek fenntartói folyamatosan reklámozták szolgáltatásukat, de a „Regina" Első Székelykeresztúri Gőzműmalom, Zichler Antal
bádogos, Kovács Ernő kerekes- és kovácsmester is élt a hírverés eme lehetőségével. Az
újságban közzétett reklámokkal egybecsengve, a segédkönyvekből kitűnik, hogy a 20. század
elején Keresztúron több jól menő szabóiparos, cipész, hentes és más szakmabeli dolgozott,
akik közt nyilvánvaló volt egy egészséges versenyszellem, amelynek jótékony hatása volt
mind a termelésre, mind pedig az iparos műhelyek megítélésére.

• Iparosság az ipartestület megalakulása idején {1890) és a 20. század
elején
Egy majdnem 40 évvel ezelőtt készített, a város társadalmával foglalkozó tanulmány
számbavette az 1900-as évek eleji iparosodó Székelykeresztúr vállalatait, kitért ezek szakmánkénti megoszlására, számadatokkal illusztrálva az egyes vállalkozások nagyságrendjét és
gazdasági erejét. 23 Az alábbiakban e tanulmány adatait ismertetem, majd a levéltári kutatá20
21

ITJK 1868.
ITJK 1864.

22
23

Fia, Bálint Lajos szóbeli közlése 2003-ban.
VAJDA 1974.
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saimból szerzett, munkakönyvek által szolgáltatott információkat összesítem. A képesített
iparosok számát tekintve, a nagyságrendi eltérések abból adódnak, hogy az ugyanazon
időben jegyzett különböző források nagyon eltérő információkat szolgáltatnak, pontatlanságuk és hiányosságuk folytán igen nehéz hűen számszerűsíteni a korszak iparos társadalmát.
Az 1900-as évi népszámlálás eredménye Székelykeresztúron 3410 lélek volt, ebből a
nyilvántartásba vett, önállóan dolgozó, műhellyel rendelkező iparosmesterek száma az
alábbiak szerint oszlott meg a különböző mesterségekben:
----------,

1900

147

Csizmadia

-1 Szabó

~::::i:, ~-__ ~~ ___ ~::~as

___,l_l_O_ _ __
--+-,_1: - - - 5

összesen 151 mester

A mesterek mellett legalább 184 segédet is jegyeztek, akiknek száma 1910-re növekedett,
ami a város iparosodásának fejlődését jelzi, ám az ipar jellegében megnyilvánuló lényeges
változásokat nem hozott. A számszerű növekedés inkább arra utal, hogy a legtöbb iparos
mint segéd vagy alkalmazott volt kénytelen dolgozni, olykor egész életén át, mert önállósulni, elsősorban az anyagiak hiánya miatt, képtelen volt. 1parunk továbbra sem termelő, hanem
szolgáltató jellegű maradt. Erre utal a vállalatok nagyságrendi megoszlása is:

4
---------------,
Segéd nélkül

működő vállalko

_Egy segéd~_______
Két segéddel

3-5
-- - segéddel
- ----- ---

6-10 segéddel

- --------- -- -- -------

00l1910

1391

127

~-1!_

!

181

7

!

17

21

1

-+------~---

·

4j

6

Az ipar szerkezetében a fejlődési irány a több munkással dolgozó vállalatok felé mutat.
1900-ban 9,2 %-ot tett ki azoknak a műhelyeknek az aránya, amelyekben 3 alkalmazottnál
több működött, 1910-ben ezek 12 %-ot jelentettek. Ugyanakkor csökkent a segéd nélkül és
az egy segéddel dolgozó vállalatok aránya. Ezek a változások azonban még elenyészőek
voltak ahhoz, hogy az ipari tevékenységben a nagyobb műhelyek súlya érezhető befolyást
gyakoroljon a termelésre, illetve, hogy a község iparának árutermelő jelleget adhasson. Ezért
volt az, hogy a keresztúri iparosok egy része mesterségét inkább csak télen űzte, nyáron
pedig földműveléssel foglalkozott. Több iparos vállalt kisegítő foglalkozást, az irodaszolgai
teendőket nagyrészt ők látták el, és csak a hivatalos órák letelte után vették kezükbe
mesterségük szerszámát. Mindezeknek ellenére Székelyudvarhely mellett Székelykeresztúr
volt a megye iparilag legfejlettebb helysége, jóllehet a lakosság számszerinti nagyságrendben a megye községei között a harmadik helyen állt Korond és Zetelaka után. A járás
iparosainak 90,5 %-a Székelykeresztúron összpontosult.
Az ipari tevékenységben legnagyobb szerepe a ruházati iparnak volt. 1900-ban 159
személyt foglalkoztatott, közel felét a keresztúri iparosságnak. Ezt követte a faipar 39
iparossal, a vendéglátóipar 33 iparossal és az élelmiszeripar 31-es létszámmal. 1910-ben is a
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ruházati iparé volt az első hely 170 személlyel, második helyre feljött a vendéglátóipar 60-as
létszámmal, harmadik helyre a 47 főt foglalkoztató élelmiszeripar került.
A város egyetlen nagyobb ipari létesítménye az 1901-ben állami támogatással felépülő
lengyár volt. Udvarhely vármegye iparfejlesztő bizottsága már 1897-ben kísérletet tett a
lentermesztés vidékünkön való meghonosítására, amelynek megvalósításával a környék
gazdasági megerősítését kívánták elérni. A csehországi Jan Fiedler, államsegéllyel létrehozott lenbeváltó és kikészítő telepe a 20. század eleji Székelykeresztúr legjelentősebb iparvállalata volt. A 8 holdnyi területet a község adományozta a gyár felépítésére. Augusztus és
november között, a len áztatási munkálatainak idején a gyár 200 személynek biztosított
idénymunkát, míg a tilolás és fésülés 100 munkást foglalkoztatott, de állandó munkásainak
száma is 40-50 között mozgott. Az alábbiakban ismertetett segédkönyvekben a munkakönyves lengyári alkalmazottak (gépkezelők, lakatosok) is fel vannak tüntetve, kivételt képeznek
a szezonmunkára felvett munkások, napszámosok.

• A segédeket nyilvántartó könyvek adatai (1889-1914 között)
Számításaimat 1320 segédkönyvi ív alapján végeztem. 24 Minden segédnek külön adatlapja van (lásd 4-5. kép). Ezek a segédkönyvek a munkakönyvvel bíró, keresztúri műhelyekben
dolgozó segédeket foglalják magukba, 1889 és 1914 között. 2 5 A könyvek alapján végzett
számítások az önállóan működő, segédeket tartó vállalkozások számát tekintve az alábbi
eredményt mutatják:
Asztalos

24

Kovács

6

B_á_Q()gQ_~

2

Kötélverő

1

Lakatos

6

Mészáros

.

<::iI>~~L __

Cukrász

l~l
47

Molnár

16

Nyomdász

9
3
3

Fazekas

8

Pék

4

Fehérneműm osó

1

Szabó

14

Szappanos

1

-------- -t

Csizmadia
Ép_it<h'állalkozó

--

Fodrász-bor bély__112
-11
Kata_Q_()~--- _
K;apt_a,vj_g_Q___

Szitás

1

Takács

1

Kém~nys~Q!

Tímár

4

Vendéglős

3

-==F,

rQ_ _ _

Kerekes

I~

26 féle szakmában 198 mester

Az egyes műhelyekben alkalmazott segédek számáról az alábbi táblázat tájékoztat. Név
szerint vannak jegyezve azok a mesterek, akiknél nagyobb számú (legalább 10) segéd
dolgozott a kutatott időszakban.

24
25

CsML, Fond 138. Kisiparosok Szaktestületének Iratai 1885-1946, 4-6. nyomtatvány kötetek.
A teljes levéltári anyag egészen a kisipar 1949-ben bekövetkező felszámolásáig nyomon követi a
székelykeresztúri iparos társadalom alakulását, ezeknek a tanulmányozása és az adatok feldolgozása még
jövőbeli feladat, különösen a két világháború közötti időszak dokumentumai ígérnek további izgalmas
kutatásokat.
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Mester neve . . . . . . . Segédek száma
Asztalos
Bálint Dániel .
32
17
Rácz Lajos ..
Kövendi Károly .
14
AlbertJózsef ...
13
Magyarosi Árthur .
16
Balázs Dénes . . . .
15
Horváth Domokos
11
A többi 17 mesternél
45
24 mesternél 63 segéd

Cipész

58
21
21
17
17
15

13
12
12
11
11
11

30

Cukrász
1 mesternél 3 segéd
Csizmadia
Muszták Ferencz
Dáné Mózes .
Farkas Mihály
Kovács János
Sófalvi István
Gagyi Elek . .
Máthé K. Béla
Sófalvi Lajos .
A többi 39 mesternél
47 mesternél 251 segéd
Építőiparos

178

mosó
1 mesternél 1 segéd

Fodrász és borbély
KonrádJózsef ... .
MátéJános . . . . . . . . . . . . .
A többi 10 mesternél . . . . . . .
12 mesternél 90 segéd

. 36
. 10

. 44

Kaptavágó
1 mesternél 4 segéd
Kéményseprő

Florenz György . . . . . . . . . .
A többi l mesternél . . . . . . . .
2 mesternél 17 segéd
Kerekes
FazakasJózsef . . . . . . . . . . .
A többi 5 mesternél . . . . . . . .
6 mesternél 36 segéd
Kovács
Marosán László .
Csíki Mihály . . . . .
Petre Bálint . . . . . .
A többi 3 mesternél .
6 mesternél 65 segéd

13

.4

18
18

. 26
17
10
12

Kötélverő

1 mesternél 2 segéd
25
24
20
19
19
13
12
10
122

(ács, kőműves)

Szabó Sándor .
Benkő Mihály .
Szabó Ferencz .
Szécsényi János
A többi 12 mesternél
16 mesternél 107 segéd

Fehérnemű

Kalapos
1 mesternél 3 segéd

Bádogos
2 mesternél 10 segéd
Telman Imre ..
Kubánek Antal
Nagy V. Miklós
Palla Márton . .
Fazakas és Györfi
Fazakas Márton .
Első Cipésztársaság .
Tamutza Mózes
Kovács Miklós .
BakaJános ...
Nagy V. József .
Veress István .
A többi 9 mesternél
21 mesternél 239 segéd

Mester neve . . . . . . . . Segédek száma
Fazekas
8 mesternél 15 segéd

25
15
15
12
40

Lakatos
Káznovszki Antal . . . . . . . . .
A többi 5 mesternél . . . . . . . .
6 mesternél 30 segéd

. 10
. 20

Malomipar (molnár)
Karres Testvérek . . . . . . . . .
10
A többi 2 mesternél . . . . . . . .
.2
3 malomtulajdonosnál 12 segéd
Mészáros
Nagy Fr. Domokos . . . . . .
A többi 8 mesternél . . . . .
9 mesternél 23 segéd

10
13

Nyomdaipar
Szabó Kálmán . . . . . . . . . .
A többi 2 mesternél . . . . . . .
3 mesternél 23 segéd

. 20
. .3
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Pék
Mantsch Benjámin . . . . . . . . .
A többi 3 mesternél . . . . . . . .
4 mesternél 21 segéd

Szitás
1 mesternél 3 segéd
16
. 5

Szabó
Gál Incze ..
Árus Albert
Rátz István .
A többi 11 mesternél
14 mesternél 106 segéd

39
22
10
35

Takács
1 mesternél 4 segéd
Tímár
Özv.VolfJózsefné . .
Nagy F. Elek . . . . .
A többi 2 mesternél
4 mesternél 33 segéd

20
. 9
. 4

Vendéglős

3 vendéglőtulajdonosnál 4 segéd

Szappanos
1 mesternél 2 segéd

Összesen 198 mesternél 1257 segéd

A segédek illetőségét, szülőhelyük földrajzi megoszlását tekintve megállapítható, hogy az
1257 személy 26,8 %-a keresztúri lakos volt, 23,4 % a környékbeli falvak valamelyikéből
származott, 40,3 % Erdély távolabbi vidékeiről, míg 9,5 % a történelmi Magyarország területéről.

Asztalos
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Bádogos
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Cipész
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Cukrász
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Csizmadia
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi

163 segéd
26
49
77
6
10 segéd
2
2
6
239 segéd
82
39
113
9
3 segéd

15 %
30%
47%
8%
2%
2%
6%

34%
16%
47%
3%

100%
39%
33 %
27%
1%

107 segéd
35
20
9
39
15
11

32 %
18%
14 %
36%
73 %

4

27%

Fehérnemű

mosó
Távolabbi
Fodrász
és borbély
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Kalapos
Erdélyi
Távolabbi
Kaptavágó
Keresztúri
Környékbeli
Kéményseprő

3
251 segéd
98
83
68
2

Építővállal-

kozó
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Fazekas
Keresztúri

Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi

Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Kerekes
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Kovács
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi

1 segéd
1
90 segéd
10
5
63
12
3 segéd
2
1
4 segéd
1
3
17 segéd
1
6
10
36 segéd
5
20
11
65 segéd
4
22
37
2

100%

11 %
6%
70%
13 %
66%
33 %
25 %
75 %

6%
35 %
59%
13 %
55 %
32 %

6%
34%
57%
3%
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Kötélverő

Keresztúri
Lakatos
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Mészáros
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Molnár
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Nyomdász
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Pék
Keresztúri
Környékbeli

2 segéd
2
30 segéd

6
6
17
5
23 segéd
8
5
8
1
12 segéd
1
2
5
4
23 segéd
2
1
12
8
21 segéd
1

100%
20%
20%
44%
16%
34%
21 %
34%
11 %
8%
17 %
42 %
33 %
6%
4%
52%
38%
5%

Erdélyi
Távolabbi
Szabó
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi
Szappanos
Keresztúri
Erdélyi
Szitás:
Keresztúri:
Erdélyi
Takács
Erdélyi
Tímár
Keresztúri
Környékbeli
Erdélyi
Távolabbi

19
1
104 segéd
20
19
57
7
2 segéd
1
1
3 segéd
1
2
4
4
33 segéd
11
21

67%

Vendéglős

4 segéd
1
2
1

25 %
50%
25 %

Keresztúri
Erdélyi
Távolabbi

90%
5%
19%
18%
55 %
8%
50%
50%
33 %
66%
100%
33 %

• A segédkönyvi adatok összegzése
A segédkönyvek adatai alapján végzett számítások jónéhány, eddig megválaszolatlan
kérdésre adnak választ. A 19. század végén és 20. század elején a Székelykeresztúron dolgozó
segédek javarészt helyi vagy környékbeli iparosok voltak, olyanok, akik önerőből nem
tudtak saját vállalkozást indítani, ezért a jól vagy jobbacskán menő, keresztúri mértékkel
mérve tehetősnek mondható mesterek műhelyébe szegődtek akár évekre is. Találkoztam
olyan helybéli, akár éveken át segédként feltüntetett személyekkel, akik később mint önálló
mesterek dolgoztak és alkalmaztak segédeket. Sok esetben, ahol az alkalmazás nem volt
folyamatos, megfigyeltem, hogy egy-egy segéd visszatért ugyanabba műhelybe, ami annak a
jele, hogy nem mindig volt elegendő munka, segédet csak nagyobb munkák, rendelések
esetén alkalmaztak a munkáltatók.Jó példát adnak erre az építővállalkozók: a tavasztól-késő
őszig terjedő időszakban alkalmaztak segédeket, gyakran ugyanazon a napon érkeztek,
ugyanazon helységből, és ugyanazon a napon távoztak. Ez főként az idegenből érkező
segédekre jellemző. 1910-1911-ben a székelykeresztúri állami tanítóképző új épületének
építését Robelly Aladár építővállalkozó vezette, nagyrészt a magával hozott emberekkel ( 48
ács- és kőművessegéd) dolgozott, zömükben Csongrád, Békés, Tolna, Bács-Bodrog megyékből, de volt aki Bácskából, Horvátországból vagy a Felvidékről (Liptó vármegye) származott.
Ezek mellett alkalmazott helybéli, vagy a környékbeli falvakból (Szentábrahám, Betfalva)
kisegítőket, napszámosokat.
Az egyes mestereknél megszakításokkal dolgozó segéd, amint tehette, más műhelybe
szegődött, nem maradt kereset nélkül addig sem, amíg előző mestere vissza nem hívta.
Nagyon sok esetben tapasztalható ez a mestertől-mesterhez vándorlás. Íme néhány példa:
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KATONA ELEK C SIZMADIA (SZ.1878)

SZALONTAI GÁBOR ASZTALOS (SZ.1882)

~:· Sófal~i Lajosnál

1899.IV. 22.-1900.11.26.

1898.VII. 18.-1898.VII1.28.1 Csifó Józsefnél

1900.IIl.17.-1900.IV.29.

1898. 1. 29.-1898.Vll

1

1899.1.3.-1899.111. 23-.. -

~ov~:~-ánosnál

Bálint Dá nielnél
---- -

Kövendi Károlynál
~·---

1903.V.18.-1903.VIIl.31. Rácz Laj osnál

1

900.1.22.-1900.11. 4.1

1

1902.V.26.-1902.VIII .4.

1

Szabó Károlynál

1903.IX.28.-1903.Xll.7.

Albert Jó zsefnél

Kovács Jánosnál

1904.11. 3.-1904.1.1.

1
AibertJó zsefnél

1907.11.15.-1909.X. l 2.

Magyaro si Árthurnál

-----+

1903.VIII.16.-1903. X~~ovács Jánosnál
1905.111.31.-1905. IV.18. IFekete Domokosnál
1906.11.26.-1906.IV.1 8.

Györfi Mózesnél

Az egy családból származó, segédként dolgozó testvérek esetében két tendenciát figyeltem meg. Az egyik esetben a szülők igyekeztek különböző szakmákban képeztetni gyermekeiket (pl. egyik szabó lett, a másik hentes). Iparosként a falun való megélhetés reményében
nem akarták egymás üzleti versenytársaivá tenni a testvéreket. Ezzel együtt járt az is, hogy
önálló műhelyet indítottak mindkét fiúnak, ami a szülők tehetősségét mutatja. A másik eset
az, amikor egy mesternél, ugyanabban a mesterségben dolgoztak együtt a testvérek, akik
valószínűleg a későbbiekben is együtt maradtak, esetleg épp apjuk mellett, vagy folytatva
annak mesterségét. Az ilyen példákat mind távolabbi falvakból származó segédek kapcsán
említhetem. Pl. Biró József (sz. 1883) és Biró János (sz. 1887) búzásbesenyői cipészsegédek
1903-ban és 1905-ben dolgoztak rövidebb ideig Simó Gergely keresztúri cipészműhe
lyében.
Több esetben tapasztalható, hogy a messziről jött segéd távozása után, kevés idő elteltével
ugyanazon helységből érkező legény állt be ugyanabba a műhelybe. Ez nyilvánvaló jele
annak, hogy a jobb műhelyeket, mestereket egymásnak ajánlották a segédek, ezáltal a mester
számára is biztosított volt a megfelelő utánpótlás. Az eltávozott ügyes és bevált segéd
ajánlatára a mester is szívesebben alkalmazott olyan munkást, akinek magatartásáért, munkához való pozitív viszonyulásáért elődje kezeskedett.
Életkorukat tekintve jellemző, hogy a messziről jött segédek általában fiatalok, 18-24 év
közöttiek, ami arra enged következtetni, hogy a szülőföldjükön kitöltött inaséveik után
vetődtek vidékünkre. Előző munkahelyként a legkülönbözőbb városok, helységek vannak
feltüntetve, ami a széles országban való vándorlásukat jelzi. Idősebb (50 év feletti) segédek
többnyire helybéliek, akik több éven keresztül is "megragadtak" egy-egy műhelyben.
A bőrfeldolgozással foglalkozó tímárok özv. Volf Józsefné 1880-as évektől működő mű
helyébe túlnyomórészt szász vidékről jöttek (Kőhalom, Brassó, Szentágota, Berethalom,
Szászrégen) és az 55 éves műhelymester, Amlacher Frigyes is szászvárosi volt. A Volf-féle
műhely a 20. század elején megszűnt, de mellette már 1897-től Nagy F. Elek keresztúri
tímármester is 1-2 segéddel dolgozott, majd a 20. század első évtizedében megerősödve,
szinte kizárólag helybéli tímárokat tartott, akik Szentágotán, Medgyesen tanulták a mesterséget. Az alábbiakban az egyenként számbavett mesterségek segédeit egy-egy, reprezentatívabb mester műhelyében mutatom be. 26

26

A mesterségben alkalmazott segédek száma jóval nagyobb az egyes táblázatokban szereplőkénél, ugyanis
más mestereknél más segédek (is!) dolgoztak.
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ÖZV. VOLF JÓZSEFNÉ TÍMÁRSEGÉDEI
----

Valter Is tván

Fogaras

1890.1.2.-1890.Vll.30

Roth ma no Mihály j 1875

Szentágota

1893.IX.18.-1894.11.25.

Roth He inrich

Kőhalom

1893.VIIl.22.-1894.11.21.

Berethalom

1891.1.13.-1892.1.19.

1871

Székelykeresztúr

1889-től

1876

Szászrégen

1894.Xll.1.-1895.IIl. l 1.

Zágon

1894.Xll.1.-1895.III.4.; 1895.III.6.-1895.IX.22.

Berthell er Arnold 1878

Szászrégen

1895.111.7.-1895.IV.5.

Zsula Miklós

1872

Gyulafehérvár

1895.111.28.-1895.IV.25.

Schuste rJános

1874

Szentágota

1895.1.15.-1895.Vll.2.

Nagy Ti vadar

1875

Székelykeresztúr

1895.IV.24.-1895.VIII.22; 1895.XI.20.-1896.1.8.

SzabóJános

1875

Székelykeresztúr

1895.Vll.7-től

Trokán Jenő

1875

Csíkkarcfalva

1895.IX.22.-1895.IX.25.; 1895.X.6.-1895.Xll. l 5.;
1896.11.9.-1896.Vl.25.

Szabó Károly

1875

Székelykeresztúr

1895.IX.22.-1896.I.3.

Hirsch Lázár

1870

Nagyenyed

1895.X.7.-1896.I.3.

1875

Székelyudvarhely 1896.11.9.-1896.III.6.

1879

-

1

--- ---- ----

Lenhard Vilmos

l 1876
i

l 1870

----------+--

Volf Ján os (a
mester f ia)

folyamatosan

---

Moster J ános
Szvobod a Antal
-

l 1874

-

-

--- -- --

--

folyamatosan

-----

Gáspár Albert
------- ------

Amlach ~r_!~iwes
Joachim Ferencz
--------

~1839

Szászváros

1894.Vlll.23.-1897.V.16.

1875

Csíkpálfalva

1896.IX.1.-1897.11.4.

1853

Székelykeresztúr

1892.V.10.-1892.Vl.26.

1867

Zilah

1892.Vll.1.-1892.X.20.

-

Szabó Lajos
----

Deák Fe rencz

l

A legnagyobb létszámban képviselt csizmadiák és cipészek között mindig is megfigyelvolt egy jól elhatárolható rétegződés. Legtöbben a csizmadiák voltak és általában 1-2
segéddel dolgoztak. Csekély számú olyan mester volt, aki egyidőben 4-5 segédet tartott, ilyen
főként akkor fordult elő, amikor a nagyobb rendelések esetén alkalmazott a mester több
segédet, akiknek bérezése darabszámra történt. 27 Legtöbbször azonban kialkudott hetibér,
havidíj ellenében dolgoztak. A felfogadott segédek többnyire helybéliek, vagy a környékbeli
falvakból valók voltak. Többen voltak az évtizedeken át egymagukban dolgozó csizmadiák.
Ezen iparágnak a legalsó lépcsőfokán álltak a „lábbelikészítők" és „lábbelijavítók", akik a
legszegényebb népréteg lábravalóit készítették, javították, és ők maguk is szegény sorban
éltek.
hető

27
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191 S-ben a hadsereg szükségleteire Bakó Lajos és Társai cég Székelykeresztúron 596 pár katonai bakancs
elkészítésére kapott megrendelést. üegyzőkönyv a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamara 1915.
évi február hó 19-én tartott rendes közgyűléséről.) SÁNDOR-ZSIGMOND 2005, 109.
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A cipészek az iparág rangosabb csoportját képezték. Volt, aki újságban közzétett hirdetéseiben elsősorban a polgári lakosságot szólította meg, „finom úri és női" cipőire hívta fel a
figyelmet. Ilyen cipész volt Telman Imre, akinek műhelyében a folyamatosan alkalmazásban
tartott keresztúri idősebb segédek mellett, egymást váltották az erdélyi Maros-Torda, Szilágy,
Háromszék, Kolozs, Hunyad vármegyékből, de a távolabbi Somogy, Komárom, Vas, Pest
megyékből jött cipészek is. Telman Imrének 1891 és 1904 között 58 cipészsegéd fordult
meg a műhelyében, kik közül kevesen töltöttek itt többet egy évnél, életkoruk 20 év körül
mozgott, mindez szintén a vándorlás számlájára írható.
Az első, mesterségen alpuló keresztúri társulás a cipészek körében figyelhető meg:
1899-ben létrejött az ELSŐ CIPÉSZTÁRSASÁG, Fazakas Károly és Györfi András vállalkozása,
amely 1903-tól „FAZAKAS ÉS GYÖRFI CIPÉSZTÁRSULAT" néven működött egészen az első
világháborúig. Székelykeresztúri és Erdély távolabbi vidékeiről származó segédeknek egyaránt biztosítottak munkát.
A társulásra a szabók körében is van példa: Simó Károly és Társa 1906-ban társultak, a társ
1911-ben kivált. Nagy Fr. Mózes és Horváth József 1900-ban „MÉSZÁROS TÁRSASÁG"-ot
alapítottak, de hamarosan szétváltak és önállóan, külön segédekkel dolgoztak. Volt olyan
önálló mester, aki iparengedélyét feladta és segédnek szegődött más műhelybe. A nagy
konkurenciával rendelkező cipészszakmából Kovács Dénes mester neve említhető, aki
1886-1891 között segédként dolgozott, majd az 1891-1894 közötti időre önállósult, míg
1894-ben vállalkozását megszüntetve, BakaJános műhelyében darabszámra dolgozva mint
segéd nyert alkalmazást.
Az építővállalkozók közül „BENKŐ ÉS TÁRSAI" név alatt Benkő-Babacsek-Gonda egyesítették erejüket 1904-1907 között, majd 1908-tól 1910-ig Szabó Sándor és Minik Károly
kőműves és ácsmesterek társultak, ekkor Minik kilépett a vállalkozásból, „SZÉCSÉNYI ÉS
MINIK" néven 1911-ben Szécsényi János Csongrád megyei ácsmester-építővállalkozóval
társult. Szécsényi számos földijét, kecskeméti, mindszenti, hódmezővásárhelyi segédeket
hozott magával, de szép számban alkalmazott helyi kőműveseket és ácsokat a 20. század
elején folyó nagyobb keresztúri építkezéseken. 28
Társulásként említhető meg a segesvári Karresz Testvérek Oános és Samu) keresztúri
műmalma, amelyet későbben „REGINA GŐZMALOM"-ra kereszteltek, és számos idegenből
(Szabolcs, Csongrád, Brassó, Arad megyékből) jött molnár, gépész és kazánfűtő talált náluk
munkát.
A Székelykeresztúron több évszázados hagyománnyal rendelkező fazekasmesterséget
csekély számú mester képviselte ebben az időszakban. A fazekasok inkább a családban
dolgoztak, általában ketten-hárman, nem tartottak sok segédet. A mesterek közül kiemelkednek a Varga Nagy család képviselői, Varga Nagy József és id. Varga Nagy Péter testvérek,
valamint fiaik Varga Nagy Lajos, és ifj.Varga Nagy Péter. Ifjabb Péter és Lajos éveken át mint
segédek dolgoztak Józsefnél és idősebb Péternél, majd mindkettő önállósodott.
A kéményseprők az idősebb korosztályt képviselték, átlagéletkoruk 30-40 év közötti volt.
Szinte mindannyian a történelmi Magyarország távolabbi vidékeiről (Zemplén, Bács-Bodrog, Szepes, Jász-Nagykun-Szolnok, Pet-Pilis-Kiskun, Szabolcs, Horvátország) keresték fel
városunkat, némelyikük több évben is eljött, és általában 4-6 hetet időzött itt, amíg munka
volt. Széleskörű vándorlásukat mutatja, hogy előző munkaállomásaikként szülőhelyüktől
távoli helyek vannak feltüntetve: Szabadka, Hódmezővásárhely, Nagyszeben, Szamosújvár.
Elges Vilmos az első hivatásos pékmester Székelykeresztúron, akinek péksége a lassan
polgárosuló kisváros egyik velejárója volt. 1896-ban nagyszebeni és erzsébetvárosi segédekkel működött. 1900-tól a sütődét átvette Mantsch Benjámin pék, akinek segédei valamennyi28

A 20. század második évtizedének elején épültek a tanítóképző intézet és az unitárius gimnázium új
épületei. A tanítóképző intézet Robelly Aladár szegedi építész-vállalkozó által vezetett 1910-12-es építési
munkálatain zömével szegedi és Csongrád megyei kőművesek, ácsok, szobafestők dolgoztak, de helyiek
is jelentős számban alkalmaztattak.
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en távoli helységekből jöttek ide dolgozni, jellemzően a szászok lakta Brassó, Medgyes,
Szászváros, Segesvár, Nagyszeben, Beszterce városokból. Szembetűnő, hogy a „sütősegéd"
nek nevezett alkalmazottak közt jónéhány idősebb, 40-50 év közötti segédet számlálhatunk.
A mesterségben eltöltött több évtizedes tapasztalat elsődleges szempontot jelentett egy
„kényesnek" nevezhető iparágban.
- --- -

MANTSCH BENJÁMIN PÉKMESTER SEGÉDEI

------------·----r-----1-------

K_at~a~~ihjly ---~44

INagy-Kikinda(Torontál)

--------------

1900.XI.13.-1900.XII.l.

__ _

Sípos Ernő

-P878 -+Brassó _

Hamper Gusztáv

_J1_~~-~ ___ j_B~~s~~- _____________ J~~i~~:i".~~~~~--~~-~-.; ________ _

~ijl_l_e~ -~~hjlr__
GroszJózsef

11876

Medgyes

191 l.II.20.-1911.X.20.

11872

Szászváros

l9ll.Xl. 22 --19ll.XIl. 2 3.;
1913.V.3.-1913.VII.14.
-----------------

!
-

------

- -

Müller János

~-------

~91
1

Stirner Mihály

1910.XI.7.-1910.XI.7.

!

--- - - - - - - - - - - - - -

1889

------------------

Segesvár

1912.1.12.-1912.III.l.

~edgyes

1912.IIl.1.-1912.V.1 l.

________

l\!ar_gl!as~ ~~r_e_~C:~-----+!~~~-- i~d~~~-_____ }912.VII.14.-1912.X~------Cziren György

i 1890

Lupea (Torda-Aranyos)

1913.1.3.-1913.III.26.

Schuster Vilmos

l 1877

Segesvár

1913.VIIl.12.-1913.IX.2.

---------------~-

;

Sze~bJó!_sef ----~_1889

Leblen
! 1887
-- Rudolf
-- - ------ ---r------

__ ~rosújvár (Alsó-Fehér)
Brassó

1913.VlII.14.-1914.XI.16.
1913.VIIl.28.-1913.IX.19.

-,------------~-----

Rosanerner Frigyes

i

1886
1Medgyes
------7------

Ferenczi Albert

i

1860

- -- ------ - - - - - - - !

' Beszterce

1

! 1913.X.26.-1913.XII.13.

----+---

i
i 1914.VI.30.-1914.VIII.20.

A szabók közül a kutatott időszakban kiemelkedik Gál Ince, akinek műhelyében elsősor
ban a város és a környék polgári lakossága, értelmiségi rétege fordult meg. Budapesten tanult
és dolgozott, miután Székelykeresztúron megnyitotta saját szabóságát. Kitüntetett, szakmailag elismert mester volt, évekig az ipartestület elnöki tisztségét viselte. Gál Incének tanoncai
mellett folyamatosan legalább 5-6 segédje volt, ezek közt számosan Magyarország távoli
helységeiből, de a közelebbiek is mind olyanok voltak, akiknek előző munkahelyül Budapest, vagy más nagyváros (Temesvár, Kolozsvár, Brassó) van megjelölve a segédek nyilvántartásában. A műhely 1920-ig működött, a mester 1920-ban családjával együtt Kispestre
költözött. Hasonlóan rangos szabóságot vezetett Rátz István szabómester, aki különféle
szakmai versenyeken is rész vett, amelyeken saját szabásmintáival díjat szerzett. Szász Károly
papi és polgári szabóüzletét hírdette, TelmanJózsef „magyarszabó" hagyományos, magyaros
öltözékeket és műkedvelő színjátszó társulatok jelmezeit készítette.
A borbély- és fodrászműhelyekben alig találunk helybéli segédet. A legrangosabbnak
mondható, a hirdetésre is nagy hangsúlyt fektető Konrád József üzletében 1894 és 1912
között 37 segéd dolgozott Ung, Ugocsa, Csanád, Pest-Kiskun vármegyéktől egészen Brassó,
Fogaras, Háromszékig. Konrád műhelyében nevelődött ki a későbbi keresztúri konkurencia,
az önálló műhelyeket nyitó székelyudvarhelyi Marosi Gyula vagy a keresztúri Pável Ferenc,
de itt segédeskedett a Konrád József 1912-ben bekövetkező halála után üzletvezetővé, majd
tulajdonossá előlépett Bakos Sándor is.
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KONRAD JOZSEF FODRASZMESTER SEGEDEI

----

Monaszer D ániel

1880

GalamlJosjJ ózsef Mészáros LaJ~~

! 1882

1

___.l! 882

Szatmár

1898.III. l. -1898.111.31.

Beregszász

1899.Vlll.15.-1899.IX.7.

Székelvudvarhely 1900.IV.2.-1900.X.25.
1

Marosi Gyu la

1884

1900.Xl.13.-1902.Vl. l.;
Székelyudvarhely 1902.XII.25.-1903.VIII. l 4.
1905.1.15.-1909.VII.19.; 1909.X.22.-1911.IV.3.

Hr_epy()_l\1i_li_
ály

1880

Ungvár

1901.V.22.-1901.V.3 l.

1879

Parajd

1901.VIl.11.-1903.IX. l.

1885

Székelykeresztúr 1902.VII.4.-1902.X.19.

1

Válits Jen_ő_ --- -·

---------

Inqe Kár_Q!y_

]884
Szotyort.t\rQád
---- - - - - Nagyosy_alQ ---er Andor 1880

Kézdivásárhely

1902.VIII.25.-1902.IX.24.

Szászváros

1903.IX.24.-1903.XI.15.

Nagy Jenő __

1878

Szászváros

1903.Xl.16.-1904.1.15.

_L~z~r_J~p._Q§_ - - - - - -

1875

Kézdivásárhely

1894.X.8.-1894.XII.26.

_Kert_ész _L_ajo s

1876

Erzsébetváros

1895.1.1.-1895.VIII.l.

_S!IT1Ql1Ji>~se f

1879

Fogaras

1895.VIII.1.-1896.III.21.

Dienes Miki ós

1878

Nagybánya

1896.III.2 l. -1896.IX. l 4.

Binder Ede

1877

Brassó

1896.IX.14.-1896.Xl.l 5.

_Csiz~k_<:J_J'lll a

1879

Szatmár

1896.Xl.16.-1897.VII.12.

_(Jyetyay_}Jél a

1879

Szolnok

1897.IX.12.-1901.V.20.

Mészáros Is tván

1879

Kiskunfélegyháza 1904.11.1.-1904.IX.15.

Balázs Alber t

1882

Csíkmadaras

Sze01erj~y

--

Laio~ _

_j_I 887
i

1904.IX.14.-1906.1.12.

Székelvudvarhely 1905.IX.6.-1906.V.22: 1907.V.16.-1907.VIII.l.

Paróczai Má ty ás

1887

Izsák
(Pest-Kiskun)

_György Viktor

1889

Székelvudvarhely 1906.VI.3.-1907.V.l.

Boza Sándo r

1885

Szatmárnémeti

l 906.VIII.28.-1908.V. l 2.

SzabóJózs~ -f - - -

1888

Nagykároly

1907.VIII.5.-1907.X.8.

Pál Dénes

1888

Székelykeresztúr 1908.VI.22.-1909.VII.15: 1909.X.22.-1910.11.15.

1888

Gvulafehérvár

1908.VI.24.-1908.IX.28.

Tövis

l 908.X.8.-1909.IV. l l.

1

------

Drinbercsin Péter
Bisbák Dáni ~1-

______ _µ_892
1

Nagyszőllős

1906.1.16.-1906.VIl.27.

Csorba Béla ___ _11887

(Ugocsa)

Valics Józse f

1891

Mikháza

1891

Saitény (Csanád) 1909.Vll.22.-1909.X.2 l.

--

j>r~~l} QáS

Tivadar

l 909.III.16.-1909.IX. l 4.
l 909.IV.12.-1909.VIl. l 5.;
191 l.VII.20.-1911.IX.8.

Arszuleszku Miklós
- - - - -1888
·

Tövis

Pável Ferenez

Székelykeresztúr 1910.IV.1.-1910.X.16.

-- -

Gál

1893
1891

-

Igná~z_

--

Tiboldi L_ajo s
Izéket Géza
Bakos Sándo r

------

1889
-----1i886
l

1886

1909.IV.28.-1909.X.24.

Székelyudvarhely 1910.III.1.-1910.VIl.2.
Fogaras

l 910.Vl.23.-1910.VIII.29.

Kissolvmos

1910.XI.24.-1911.VI.14.

Kutyfalva

1912.X.15.-1912.Xl. l.
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A kovács- és kerekesműhelyekben többnyire a közeli falvakból származó fiatal segédeket
alkalmazták. (Kadács, Medesér, Etéd, Firtosmartonos, Kissolymos, Alsóboldogfalva). A falusi
kovácsok és kerekesek főleg tapasztalatszerzés céljából vállaltak munkát, mielőtt falujukban
saját vagy apjuk műhelyében dolgozni kezdtek volna. Minden faluban működött legalább
egy kovács-kerekesműhely, néhol kettő is. Az a kisszámú, messziről jött segéd az idősebb
generációhoz tartozott, és kevés időt töltött itteni műhelyben. Például a csíkkozmási, 1845ben született Szőcs Antal 1909. május 20-tól 1909. június 30-ig dolgozott Csíki Mihály kovácsés kerekes műhelyében. Feltételezhető, hogy az idős (64 éves!) kovács szakértelmére volt
szükség valamely munka elvégzésében.
FAZAKAS JÓZSEF KEREKESMESTER SEGÉDEI
Simó Jáno~

~]186; -=~;-;~mbfalva

1892.V.3.-1893.1.8.

- - - - - - - - - - - - - - -----

Szőke Mihály __ j1869

Rugonfalva

Bálint Ferenc~l872

~ód

Ercsei Péter

1877

Nagysolymos

1896.Vll.4.-1896.X.3.
-------------------------

Bíró Gyula

1874

Alsósófalva

1897.IV.20.-1897.VI.27.

Kertész Mihály 11873

1893.X.30.-189_3_.X_I_._2_8_._______________________ _

_______ 1896.1.14.-1896.11.26.

----------------

Somkerék
:
(Szolnok-Doboka) '1897.Xll.6.-1898.Vll.18.

--1--------- -----

--------------------

r1883

Firtosmartonos

1900.1.28.-1900.11.13.

Burszán Lajos

t1883

iFiatfalva

1900.X.11.-1901.V.6.

Kadács

1902.IIl.2.-1904.Vll.3.; 1904.XI.20.-1907.11.26.

Bodó Dénes

-+188?_~ent~brahám

Csutak Lajos

11885

1903.Vll.1.-1903.Xl.29.; 1908.V.5.-1908.Xl.1.

,Székelykeresztúr

1903.Xll.7.-1903.XII.20.; 1904.Vl.6.=._1904.XI.27.

Birtalan Mihály
11889 ! Betfalva
-- .. -·-- ----,---------Imecs János
; 1_882__~'
Szé~elykeresztúr

1908.IV.22.-1908.VI.6.; 1908.Xl.16.-1910.III.6.-------

1909.III.1.-1909.V.24.; 1909.V.30.-1909.Xl.2_1_. _

Kovács Il.

0
~:::~:::: ~1;.~;,~E~EL:~a~s;:6~~;;~:~--=
Andrási Albert
Kiss Dénes

-

--------------------

Fülöp] ános_

Bertalan Mózes 1883

-

1894 IMedesér
__j!912.Vl.3.-1912.VIl.20.
1~9;-l;;go~~l~~l 1916.III.27. -1916.VI.2.

·. -=··- - - ---- -----

A legélénkebb segéd-forgalom az asztalosműhelyekben figyelhető meg. A 24 önálló
mester közül legalább heten olyan műhellyel bírtak, amelyekben egyszerre 5-6 segédnek is
jutott elegendő munka. Egyformán dolgoztak helybéliek és idegenek, fiatalabbak és időseb
bek. Az asztalosok közül Horváth Domokos azzal tűnik ki, hogy kizárólag idegenből jött
alkalmazottai voltak. (Szolnok-Doboka, Beszterce, Alsó-Fehér, Maros-Torda, Brassó, Bihar
megyékből.) Ezek a segédek nem is lelhetőek fel más keresztúri műhelyekben, és alkalmazásuk is szembetűnően rövid ideig tartott, mintha arról kellett volna bizonyítványt szerezniük, hogy a keresztúri műhelyben mint vándorlásuk egyik állomásán megfordultak.
A többi mesternél egymást váltva fordultak meg a segédek, oda mentek, ahol munkát
találtak, rövidebb időre is elszegődtek.
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Érős Istvá.11

-

µ

BÁLINT DÁNIEL ASZTALOSMESTER SEGÉDEI

------~--------~----------------

___

87 4

Bögöz --------+-1_8_9_1_.VI_l._2_7_.-_1_89_1._X_.1_0_._ _ _ _ _ _ __

j

_Forgács Péte_r_ ___ t_1_871 __ r_s_ós_i_m_é_n_fa_lv_a_ _ _--+-1_8_9_1_.x_._3_.-_1_8_9_1._X_I._4_._____________ _
1892.11.10.-1893.IX.18.;

1

i Székelykeresztúr
1893.Xll.1.-1894.VII.8.;
_----~ ____ l_ _ _ _ _ _ _----+-1_8_9_5._X_ll_.2_0_.-_18_9_7_.V_.4_._ _ _ _ _ _ __

Albert József

1

~us~kaJános

1873

11874

Újszékely

1894.Xll.1.-1895.IIl.27.

Kökös

1896.VI.12.-1896.IX.20.

Ben_k~~i~l~ 1--8--7-6--1--Al~s-ó-s-im-e~,n-f-a-lv-a-----+--1-89_5___
11_1._2_7___-1_8_96-.-11-.2-.;-1_8_9_6_.I_ll_.1_4_.--l 896.IV.9.

Jakll_cs Domokos 1871

Szécsi Károly_ __ )~77 ___:~(:_t_fa_l_va_ _ _ _ _ _-+-1_8_9_6_.X_._7_.-_1_8_96_._X_ll_.2_4_._ _ _ _ _ _ __
Berkes Mik_l{>~_,_1876

Alsósiménfalva

1896.X.12.-1898.1.16.

Szal()11tai_!~_~nes_ l 1879

Medesér

1897.V.18.-1898.1.16.

D~!11o_k_o_s--+-l1_8_7_6__,_S_ze_'k_e~ly~s_ze_n_t_e_rz_s_éb_e_t_-+-1_8_98_._l._16_._-_1_89_8_._X_.2_7_._ _ _ _ _ _ _ _ __
Keleme:_!!_Móz~~~l1879 Székelykeresztúr
1898.11.4.-1899.IV.22.

Mátéf'i

Szalontai
Gábor 1882
Székelykeresztúr
1899.IV.22.-1900.11.26.
------------Tőke Balázs
1875
Etéd
- ---- - - - - - - ---- - + - - - - - - - -1899.V.10.-1899.V.23.
----+-------------------+--~-------+-------------------

Biró Tamás

1

1882

Ócfalva

1899.VI.20.-1899.Xll.8.

-~er_z~ Sá.f!d~---~I! 1_8_7_9_,_K_e_c_se_t_k_is_fa_lu_d_ _ _____,_1_8_99_._VI_l_l._2_8_.-_1_9_0_0._IX_._1_5_._ _ _ _ _ __
1

_Szilá_gyi l~_!Y~_!!___j_!_8_8_2_+-T_ó_a__
lm_ás_i~(P_e_s~t)~_--+-1_9_0_0_.I._5_.-_1_9_0_4_.V_.5_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
László Móz~~--ll-8__8_2_____,_s_ze_n_t_kt_·r_ál~y(~U_d_v_ar_h_e~lv.~)-+-1_90_2_._1._28_._-_19_0_2_._IV_._14_._ _ _ _ _ _ _ _ __
1

Balázs István
-- - ----

l

, vast·1·te
p urk ar
-

Fogaras

1885

1902.VI.8.-1902.X.24.;
1903.VIl.22.-1903.IX.14.

------~---+----------+------------------

l 1886

1903.Xll.5.-1904.111.2.;
1904.V.4.-1905.VIll.24.
---------t-----+----------+------------------

~es~er L~()_s_

il
1

, I
,
111yes
stvan

IOl'h
, f a 1va
a an d ras

882

Fiatf_a_lv_a_ _ _ _ _---+_19_0_4_.I_l_l._1._-_19_0_4_.V_.5_._ _ _ _ _ _ _ _ __

'1886

K" ·
k
onspata

1

--------,-----

1

1904.V.1.-1904.VIll.26.;
1905.V.1.-1906.III.4.; 1906.X.15.-1907.IV.l 1.

---------+--------~---------

J1§84_t!!-o_d~gy~a_ _ _ _ _ _1--l_9_0_6_.l._2_3_.-_1_9_0_6._V_.1_5_._ _ _ _ _ _ _ __

Pap l)é11es _ ___
Bán Domokos

: 1883

------------~

_Simó_:f erenc_z__

_µ 882

1

!

1

Bun (Kis-Küküllő)

1907.1.29.-1907.111.20.

Szo_m_b_at_fa_l_va_ _ _ _-+-1_90_7_._IV_._1_1._-_19_0_7_._IX_._2_1._ _ _ _ _ _ __

!mreJán_Qs ___ L!~88 _~z_é_k_el~y_ke_r_e_sz_t_ú_r_ _-+-1_9_1_1_.I_.3_.-_1_9_1_1_.X
__._2_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AmbrusJenő__

_ 1892__ _1:!_omoródszentpéter

1911.1.3.-1911.IX.12.

~ap_~~e_r__t____-+--1_8_5_2-+_K_o_b_át_fa_l_va_ _ _ _ _-+--19_1_2_.l_ll_._l._-_19_1_2_.VI_._16_._ _ _ _ _ _ __

Petr;í_rJó_z~ef___+-11_8_9_4_,_N_a~gyv~a_'r_ad_ _ _ _ _-+-1_9_12_._VI_._1_6._-_1_9_12_._X_.6_._ _ _ _ _ _ _ _ __
Burus Laj_()s __
ifj.Bálint Dániel

J__l_~_<)_§_il!~vadtő (Maros-Torda)
11896

lszékelykeresztúr

1913.V.15.-1913.VI.14.
1914.1.1.-1914.V.2.

A kevesebb segédlétszámot felmutató iparágakkal kapcsolatos megjegyzések:
Az egyetlen kaptavágó mester, Fazakas Ferencz 1898 és 1905 között összesen ötször
alkalmazott segédet, mind a közeli falvakból való fiatalokat.
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Shuller Frigyes kalaposmester mellett,

akiről

tudjuk, hogy a századfordulón kalapos-

műhelyt vezetett Keresztúron, 29 és akinek neve nem szerepel a kutatott levéltári anyagban,

Déli János segesvári kalapos jelent meg a városban. 1909 és 1912 között három segédet
fogadott, mindeniket 1- 2 hónapos munkára, Fogaras, Kézdivásárhely és N agyruszka (Zemplén megye) helységekből.
Szabó Endre cukrászmester cukrászdája és kávéháza 1911-ben nyílt meg. 1913-1914-ben
3 segédje volt: Sopronból, valamint a Pest megyei Tiszaföldvárról és Jászkarajenőről, fiatal,
19-20 éves cukrászok, akik egyenként több mint félévet töltöttek a keresztúri cukrászatban.
A vendéglősként feltüntetett FolkendJánosnál is rövid ideig egy rimaszombati (Gömör-Kishont megye) cukrászsegéd volt alkalmazásban. A segesvári id. Walther Ferenc, aki mesterlevele szerint mészáros volt, alapította az 1900-as évek legelején azt a fél évszázadon át
működő vendéglőt, amelynek első hivatásos pincérei a szentdemeteri Lukács János és a
zilahi Lemhényi Gyula voltak.
A 20. század eleji, nagyüzemű Török szövődét megelőző időkben egy takácsmester nevét
találtam a segédkönyvekben. Érdekes módon, 1860-ban három takácsmestert jegyeztek az
ipartársulatok megalakulásakor.3° Kommert János 1892-1895 között brassói, segesvári és
székelyudvarhelyi takácsokat alkalmazott rövid időszakokra. A szövés szinte minden háznál,
a legtöbb családban mint háziipari tevékenység élt, ennek a fellendítésére Székelykeresztúron 1892-ben bentlakásos szövőiskolát is alapított az Udvarhely-megyei Iparfejlesztő Bizottság. 3 l
Székelykeresztúr egyetlen könyvnyomdájában és könyvkötészetében, kezdetben az aradi
születésű Szabó Testvérek könyvnyomdája néven ismert, majd a segédből önállóvá lett Szabó
Kálmánéban, 1904-1916 között 21 segéd dolgozott. Volt köztük könyvkötő, betűszedő,
nyomdász, életkorukat tekintve többnyire fiatalok, 20 év körüliek, az ország legkülönbözőbb helységeiből: Pest, Csanád, Hajdú, Bács, Békés, Heves, Bereg, Máramaros, Kolozs
megyékből, de akadt helybéli és környékbeli segéd is. Jellemző, hogy mindegyikük rövid
ideig dolgozott a Szabó-féle nyomdában, de például a makói (Csanád megye), 1883-ban
született Péntek László 1904 és 1909 között négy alkalommal dolgozott Keresztúron. Utolsó
eltávozásakor az eltávozás okának beírták: „megnősült, eltávozott".
Egy-egy mestere volt a kötélverő és szappanos szakmáknak, ez utóbbit az izraelita vallásúak űzték, de izraelita segédeket fellelhetünk a cipészek, szabók, bádogosok között is.
Az ipartársulatok korábbi irataiból (1860-1890 közötti évekből) ismeretesek olyan Keresztúron meglévő iparágak, amelyekre a tanulmányozott időszakban nem találtam mester
említését (pl. nyerges, szíjgyártó, szűcs, kocsifényező), ugyanígy a későbbi, az 1920-as
évekbeli segédkönyvekben találkozunk először órás, fényképész, kárpitos, bélyegzőkészítő,
kefekötő, kelmefestő, faesztergályos, kádár mesterek neveivel.
Mivel a kutatás célja csak a segédkönyvek adatainak részleges feldolgozása volt, nem
tükrözi a korszak keresztúri iparosainak valós számát és arányát, ugyanis más forrásokból
ismerünk számos olyan keresztúri szakmabelit, akiket nem találtam a levéltári anyagban.
Az adatok további vizsgálata és újabb levéltári adatok gyűjtése hozzájárulnak a keresztúri
kisvállalkozások feltérképezéséhez. Ezt azért is érdemes folytatni, mert sok olyan részletre
rávilágítanak, amit más forrásokból nem érünk el. A nyomtatványokra felvezetett, hivatalos
adatok és bejegyzések mögött értékelhetőek az iparosműhelyekben adott korszakban érvényre jutó működési szabályok és szakmai jellegzetességek, amelyek meghatározták a
mesterek és segédek életkörülményeit és szokásrendszerüket.

29

„elsőrendű mester" (SZÉKELYKERESZTÚR 1916).

30

ITJK 1860.

31

DANIEL 1879.
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SÁNDOR-ZSIGMOND IBOLYA
ME~TERI ~I CALFE.
MICI INTREPRINDERI ME~TE~UGÁRE~TI DIN CRISTURU-SECUIESC iN A DOUA
JUMÁTATE A SECOLULUI 19 ~I LA iNCEPUTUL SECOLULUI 20

Rezumat

in cercetarea istoriei meseria~ilor din Cristuru-Secuiesc (Székelykeresztúr) s-a deschis un
nou capitol, dind a inceput prelucrarea materialului arhivistic, care, pána in prezent, a racut
obiectul mai multor studii de specialitate. in perioada urmatoare publicarii in 2005 a lucrarii
bazate pe generalitafi referitoare la istoria me~te~ugarilor din Cristuru-Secuiesc, au fost
cercetate documente, care au dat impuls ~i noi perspective cercetarii, al carei scop final este
realizarea cadastrului meseria~ilor din Cristur.
in perioada anterioara mijlocului secolului al 19-lea, nu au existat bresle in CristuruSecuiesc. in 1860, au fost fondate doua asociatH ale meseria~ilor, care, in 1890, s-au unit
intr-o singura corporaiie. Membrii asociatiilor ~i corporatiei au fost me~terii de diferite
meserii, care, angajánd calfe ~i tinánd ucenici, au alcatuit un grup relevant al
intreprinzatorilor ora~ului agrar, ce se capitaliza dinamic in aceasta epoca.
in 2010, a fost publicata o lucrare privind ucenicii, situati pe treapta cea mai joasa a
ierarhiei de meseria~i. Lucrarea prezinta situafia calfelor din micile intreprinderi, relatia lor
cu mqterii, ~i obiceiul cafütoriei, ind prezent la inceputul secolului al 20-lea. Calfele
alcatuiesc legatura intre ucenici ~i mqteri. Toate problemele lor sunt foarte bine
documentate in registrele arhivistice dintre anii 1889-1914.
MASTERS AND THEIR SERVANTS.
SMALL ENTERPRISES IN CRISTURU-SECUIESC IN THE SECOND HALF OF THE
19rn AND THE BEGINNING OF THE 20rn CENTURY

Abstract
ln approaching the history of craftsmen from Cristuru-Secuiesc (Székelykeresztúr) a new
chapter began by processing an enormous number of archive documents that already
resulted in a few publications. The paper from 2005 has limited itself only to present
generalities in the local history of craftsmen, but since then important documents have
turned up that give a new prespective on the research. One of the main purposes of this
research has become to compile a cadaster of the private craftsmen in Cristuru-Secuiesc.
ln 1860 Cristuru-Secuiesc, without any precedent in guilds' history, two mixed craft
associations have been organized that in 1891 formed into one craft corporation. Members
of these associations were all the masters that, working in different professions, have kept
servants. They formed the craftsmen layer of the mainly agricultural but rapidly civilizing
society of Cristuru-Secuiesc.
Papers about the servants standing on the lowest step of the craftsmen hierarchy and
about their theoretical and practical education have already been published. The present
paper studies the long process and chronology of becoming a craftsman, the migration and
working habits of servants and the relations between servants and masters.
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1. kép. „TANULÓ-LEVÉL.

Mi Fő- és Al-Czéhmester és többi mestertársak, mint a becsületes német varga szatmári czéh tagjai Schmidt jósef ezennel tudomássá tesszük: hogy Mezeji István 1839.
február 15-i születésű egész tanuló-ideje alatt magát nem csak híven és rendesen viselte, hanem mesterségének megtanulásában különös buzgósággal viseltetett, mai napon
általunk felszabadíttatott és legénnyé felvétetett legyen. Mely végett említett Mezeji István tanult 4 évet jelen tanuló-levelünket kiadjuk, és őt mindenkinek mint szorgalmas
és becsületes embert ajánljuk.
Melynek bizonyságául e tanuló-levél czéhünk pecsétjével és a szükséges aláírásokkal elláttatott.
Költ: Szathmáron 27-ik április 1851. évbe." (MIMLvt.)
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2. kép. Lasits Károly székesfehérvári cipészsegéd tanuló-levele

1879-ből.

(MIMLvt)
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3. kép. Major Dénes szitás segédlevele
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1941-ből,

kiállítva a Székelykeresztúr Járási Ipartestület által.
(MIMLvt.)
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4. kép. Segédkönyvi ív, amely szerint Lasits Károly 1879-ben keresztúri Telman Imre segédje.
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5. kép. Burszán Lajos kerékgyártó neve a segédkönyvben, 1900.
(Segédkönyv, CsMLvt.)
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6. kép. Lap a segédek munkakönyvének 1892-es jegyzékéből (CsMLvt.)
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7. kép. Varga Pál medeséri kerekes Brassóban kiállított segédlevele 1928-ból (MIMLvt)
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DOMOKOS PÁL PÉTER ÉS CSUTAK VILMOS LEVELEZÉSE

(1929-1936)
Szőcs János
Domokos Pál Péter ( 1901-1992) népzene- és néprajztudós, történész és művelődéstör
ténész Csíksomlyón született, ugyanott végzett 1919-ben tanítóképzőt. 1919 és 1922 között
tanító Karcfalván, majd Vulkánban. Ezután kötelező katonai szolgálatot teljesít. 1923-tól
1926-ig a budapesti Polgári Tanárképző Főiskola hallgatója. Ezt követően a csíkszeredai
tanítóképző és gimnázium helyettes tanára. 1929 őszétől azonban, mivel a tanári oklevele
budapesti, nem taníthat. Ekkor járt először a moldvai csángók között. Két év múlva a
Kézdivásárhelyre áthelyezett tanítóképző tanára lehet, de 1933-ban végképp kitiltják a
középiskolai oktatásból (.,,sub nici o condi/ie"). Gyergyóalfalu kántora lesz. 1936 elejétől az
erdélyi római katolikus iskolahálózat titkára, gondnoka, majd tanfelügyelője. Később
( 1940-1944) a kolozsvári tanítóképző igazgatója. 1944 őszén Budapestre költözött. 1944-től
1949-ig a Közoktatási, később a Népjóléti Minisztérium tanácsosa. Ezután földműves, munkás, és végül újból tanár(1951-1961).
A moldvai csángó-magyarok vándor apostola munkásságának tömör jellemzéséül felemlítjük, hogy a folyóiratokban közölt interjúkon kívül 141 cikke, fordítása, forráskiadványa,
tankönyve és könyve látott napvilágot. Messze a legjelentősebb munkája A moldvai magyarság e. műve, amely eddig hat kiadást ért meg. 1937-ben kiadja GrófTelekiJózsefútinaplóját.
1940-ben ötven moldvai magyar népdal (Mert akkor az idő napkeletre fordult), továbbá az
Adalékok Moldva történetéhez c. munka lát nyomdafestéket. Ez utóbbi a magyarra fordított
Bandinus-kódexet tartalmazza. Később, 1953-banRezeda címmel 96 csángómagyar népdalt
ad közre. Rajeczky Benjaminnal három kötetben közkinccsé teszik a moldvai magyarok
népzenéjét (Csángó népzene).
Domokos Pál Péter az Agrártörténeti Szemle 1977-es, illetve az 1978-as évfolyamában, két
részletben publikálja az általa 1934-ben, Bécsben felfedezett Gösseli-féle összeírást, amely
Csíkszék és Háromszék 1703. évi gazdasági, adóügyi számbavétele.
Kájoni János énekeskönyvét és Petrás Incze János tudósításait dolgozza fel és nyomtatja
ki „... édes hazámnak akartam szolgálni" címmel (1979). Ugyancsak ő gondozta Kájoni
másik munkáját, a Fekete könyv kiadását is. Márton Áron püspök életrajzát 1989-ben
Rendületlenül címmel jelenteti meg. 1
Benda Kálmán neves történész méltató sorait iktatjuk ide: „Domokos Pál Péter a moldvai

magyarok múltjának és jelenének legjobb ismerője, aki néprajzi, népzenei és történelmi
munkáival mindenkinél többet tett megismertetésükre, létük és helyzetük tudatosítására, s
akinek munkásságát mindnyájan csak a legnagyobb tisztelettel és elismeréssel illethetjük. "2
A mintegy hetven éve keltezett és itt közlendő levelek nem a nagyközönségnek íródtak.
A levelezőtársaknak információcserét jelentettek, a mindennapos ügyintézés eszközei voltak. Mégis ma az olvasó érdeklődését is felkelthetik, mert azok az emberek, akik papírra
HAJDÚ DEMETER 1992, 7, 17, 23, 31, 39-43; LÉNÁRT 2002, 128-130, 132-134; RMIL 1981, 418-419;
SZŐCS 2001 a, 2001 b.

2

BENDA 1987, 48.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 197-208.

197

SZŐCS JÁNOS

vetették ezeket a leveleket, a székely-magyar etnikum kiváló közéleti személyiségeinek
számítanak. Mára ezek a levelek történeti, kultúrtörténeti forrásokká váltak, és közérdeklő
désre tarthatnak igényt.
Úgy döntöttünk, hogy Domokos Pál Péter és Csutak Vilmos levelezését a ma érvényben
levő forrásközlési szabályok szerint, nem betűhíven közöljük. Csutak Vilmos ( 1878-1936)
a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium tanára, igazgatója és egyben a Székely Nemzeti
Múzeum nagynevű igazgatója is volt.3
A most közzé tett írások Domokos Pál Péter első moldvai kutatóútjához, valamint az
1703-as Gösseli-féle összeíráshoz kapcsolódnak. Ez utóbbit Domokos Pál Péter 1934-ben, a
bécsi levéltárban találta meg.
A levélmásolatokat Boér Hunor, a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa bocsátotta
rendelkezésünkre. Szívességéért, jóindulatáért köszönettel tartozunk neki!

1.
Sz. 404/1929
Elismervény
Alulírott elismerem, hogy a Székely Nemzeti Múzeum tulajdonát képező N 3 791. számú
hozzávaló gramafon szerkezettel és 2 db lemezzel kölcsönképpen tudományos használatra átvettem.
Sfantu-Gheorghe - Sepsiszentgyörgy, 1929. IX. 23.
Domokos Pál Péter

felvevő gépet a

Megjegyzés: az elismervényt nem Domokos Pál Péter, hanem,
fogalmazta. Ő csak aláírta.

valószínű,

Fadgyas Anna

2.

Bra§OV, 1929. november hó 7.
Nagyságos Domokos P. Péter úrnak, Csíkszereda
Köszönettel vettük f hó 4-én kelt szíves megrendelését és tisztelettel kérjük, tekintve,
hogy nekünk is előre kell az összeget beküldeni, címünkre mielőbb 50 %-ot, illetve 2500
lejt beküldeni, hogy a kért lemezeket megrendelhessük, mert tekintve, hogy ezen lemezek
külföldről érkeznek és megrendelés után pár hetet fog eltartani, míg azok megérkeznek.
B. küldeménye elvártában jegyzünk teljes tisztelettel:
„Comercia"
Agentul et Comision
Bra§ov, Targul Boilor 4

3.
Kedves jó Igazgató Úr!
/demellékelve küldöm a „ Comercia" levelét. Sürgős intézkedésre szépen kérlek. A szőmégsem tudok megválni.
Előbbi levelemre szíves válaszaidat szépen kérem és nagyrabecsüléssel üdvözöllek.
Csíkszereda Xl 11.
Péter

nyegektől egyelőre
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4.
Sz. 472/1929.
jegyzék
a Damokos (!)Pál Péter zenetanártól vásárolt szőnyegekről.
1. Csíki festékes. Világosbarna, fehér és sárga színnel. M.: 2, 12xl, 46 m. vásár. 3000 L
2. Csíki festékes, világosbarna, világoszöld, kék, fehér és sárga színnel. M: 2xl,52 m.
vásár 2000 Leu.
3. Csíki festékes. Világosbarna, kék, sárga és fehér színnel. M: l,96xl,85 m. vásár: 1OOO Leu.
4. Csíki festékes. Világosbarna, kék és fehér színnel M.: l,85xl,30 (?) m. Vásár: 1000 Leu.
5. Csíki festékes. Világosbarna, kék, sárga ésfehérszínnel. M: 1,88xl,54 m. Vásár: 1000/eu.
Összesen 5 db szőnyeg = 8000 Leu
Beleltározva: N 3800-3804. sz.a
(aláírás)
Megjegyzés: feltételezzük, hogy a munkanélküli tanár a moldvai útja miatt kényszerült
megválni csíki festékeseitől.

s.
A Székely Nemzeti Múzeum Tek. Igazgatóságának.
Sepsiszentgyörgy
Mélyen tisztelt Igazgatóság
A székely népének szépségeiről és azok gyűjtésének fontosságáról Kodály Zoltán és
Bartók Béla értekezett.
A székely néD közvetlen szomszédságában élő. és a székely néppel minden kétséget
kizárólag rokon csángók dalait tanulmányozni tűztem életem céljául.
Mély tisztelettel kérem e nagy munkámhoz a Székely Nemezeti Múzeum támogatását.
E támogatásnál egy fényképezőgépre, egy felvevő fonográfra - a hozzájuk szükséges
felszereléssel -, és pénzbeli segítségre gondolok.
Tisztelettelejes kérésem megújítva vagyok Tekintetes Igazgatóságnak nagyrabecsülője:
Sepsiszentgyörgy, 1929. Xl 18.
Domokos Pál Péter tanár

6.
A Székely Nemzeti Múzeum Igazgatóságának. Sepsiszentgyörgy
Mélyen tisztelt Igazgatóság!
Folyó hó 18-án írt beadványomhoz az alábbi sorokat mély tisztelettel mellékelem.
A székely néppel rokon moldvai csángóságnál szerzettfonográf lemezek duplikátumát,
valamint az érdekesebb fényképfelvételekből néhány lemezt ellenszolgáltatásul a múzeumnak adok.
Amennyiben a tek. Igazgatóság a csángóság között található érdekesebb szőtt dolgokból, festékesekből, bútorokból néhány példányt be akarna szerezni, úgy erre a célra is
tisztelettel kérek egy kisebb összeget.
Soraim megszívlelését kérve vagyok tisztelőjük:
Csíkszereda, 1929.Xl 19.
Domokos Pál Péter tanár
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7.
Damokos (!)Pál Péter részére eszközölt kiadások
1. „ Comercia" cégnek 1 db felvevő készülékért, 3 lemezzel
2. „ Comercia" cégnek felvevő lemezekért előleg
(van még hátrálék 2500)
3. Damokos (!) P. Péternek moldvai tanulmányútjára
4. Damokosnak (!) 5 db csíki festékesért
összesen . . . . . . . . . . . . . . . .

5800Leu
2500
2000
8000
18300

8.

474/1929
A Comercia tekintetes Igazgatóságának
Bra§OV

Hivatkozással f évi november 7-én Domokos Pál Péter úrnak Csíkszeredába küldött
levelére, tisztelettel értesítem, hogy a kérdéses megrendelés a Székely Nemzeti Múzeum
megbízásából történt, s ezért a kérdéses lemezek vételáránakfelerészében 2500 lejt a mai
postával nb. címére megküldöm.
Egyúttal kérem, hogy a lemezeket szíveskedjék nevezett Domokos tanár úr használatára Dazbek CFR pénztáros úr címére, Bacdu (Gara) megküldeni, a végleges nyugtát pedig
annak idején a Székely Nemzeti Múzeum részére kiállítani és megküldeni, hogy amihelyt
a lemezek megérkezéséről értesítést veszek, a vételár másik részét is kifizethessem.
Teljes tisztelettel:
Sfantu-Gheorghe - Sepsiszentgyörgy, 1929. nov. 19-én
Csutak Vilmos
A Székely Nemzeti Múzeum igazgatója 4

9.
Kedves, jó Igazgató Úri
Találkozásunk óta nagy területeket bejártam. Csöbörcsökön is voltam. Kár, hogy a
pénzhiány miatt hosszasabb időt ott nem tölthettem. Az esős idő miatt fényképet sem
csinálhattam. Bákóban vagyok. Vettem egy szobát és itt élem csendesen a napjaimat.
Innen járok a kicsi falukba. Igen sok érdekes, jellemző dolgot látva. Nótáim gyűlnek,
fényképeim szaporodnak. Igen sokszor gondoltam Reátok, de alkalmam nem volt az
írásra. A lemezek még a mai napig nem érkeztek meg. Nagyon nélkülözöm.
Beadványomra vonatkozólag, igen szépen kérlek, írjál valamit. Holnap, csütörtökön
reggel Gaicsánára megyek.
Igaz nagyrabecsüléssel küldöm kézcsókom és üdvözletemet.
Bakó, 29. XIl 4.
Péter

4
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A dolgozatunkban az 1-8. számmal jelölt dokumentumok a Székely Nemzeti Múzeum (SzNM) Irattárában
a 402/1929-es, valamint a 471-474/1929-es számot kapták.
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10.
(Kívül!) Nagyságos Dr. Csutak Vilmos igazgató úrnak. Sfantu-Gheorghe - Sepsiszentgyörgy. Muzeul Nafional Secuiesc - Székely Nemzeti Múzeum.
Cím: Dazbek Géza casier. Baciiu - Gara, pt. D.P.P.

Kedves Péteri
Megkaptam a f hó 4-én kelt bákói lapodat és minthogy 23-án gyűlést akarok tartani, s
addig még egy újabb leveled is beérkezhetik. Mindenekelőtt azt ajánlom, hogy ha komolyan számítasz a múzeumunk további erkölcsi és anyagi támogatására, és ha konveniál
Neked az ajánlatom, akkor írj nekünk világosabban és határozottabban, mint az eddigi
beadványaidban, és legyen benne az írásodban elsősorban is az, hogy minden felvevő
lemez, amit a múzeum már beszerzett, vagy ezután szerez be, és rendelkezésedre bocsát,
a múzeum kétségtelen tulajdonát képezi, s miután Te az általad felvett tudományos
anyagot publikálás céljából leírtad, vagy átírtad, s a lemezeket rögtön visszaadod megőr
zés és a Te publikálásod után leendő esetleges további tudományos felhasználás céljából.
Kiadványodban pedig, ha ezt akkor a múzeum igazgató választmánya helyesnek és
szükségesnek fogja tartani, hivatkozni fogsz a múzeum erkölcsi és anyagi támogatására.
Ez annyit jelent, hogy az Általad gyűjtött anyag első közlési joga korlátlanul Téged illet.
De ha már egyszer az anyagodat publikáltad, akkor nemcsak a lemezek, hanem a
lemezekre felvett anyag további esetleges felhasználási joga is kétségtelenül a múzeumot
illeti.
Clara pacta - boni amici, mondja a latin közmondás. Tiszta szerződés jó barátságot
jelent és én azt szeretném, hogy egyrészt a múzeumnak módjában álljon Téged ezután is
segíteni, másrészt előre ki legyen zárva az útja minden esetleges további vagy későbbi
vitának vagy nézeteltérésnek.
Márpedig a mi közismert nyomorúságos anyagi viszonyaink között én is csak akkor
tudom javasolni a Te támogatásodat, ha ennek ellenében Te is tudsz valami ellenszolgáltatást ígérni a múzeumnak. Ez az ellenszolgáltatás valójában Reád nézve semmi veszteséget sem jelent, mert a sok fáradtságod és munkád eredményét korlátlanul felhasználhatod és publikálhatod, de a választmányunk tagjai közül sem mondhatja nekem senki,
hogy minden ellenszolgáltatás nélkül költöttem a Te segítségedre, szükség nélkül, végeredményében már 21 ezer lejt, amikor a múzeumnak az Emlékkönyv nyomdai előállítási
költségeiben még pár százezer lej tényleges tartozása van. Senki sem mondha{ia miért
nemfizettem ki tehát minden garast először az adósságunk törlesztésére?!!
Nem szabad t. i. elfelejtened, hogy 1. (?) a szőnyegek megvásárlására sem volt a
múzeumank most szüksége, és bizonyára többen lesznek majd olyanok, akik jelenlegi
adósságunk kifizetése előtt ezt a kiadásomat is felesleges és luxuskiadásnak fogják minő
síteni.
Mindezt szíveskedj meggondolni és figyelembe venni azzal a ténnyel együtt, hogy a mi
választmányunk nem tudósoknak vagy igazi szakembereknek, hanem a kulturális és faji
kérdések iránt több-kevesebb érdeklődéssel viseltető, de csaknem kivétel nélkül valójában
minden anyagi áldozatkészségtől és adósságtól szörnyen irtózó emberekből áll.
De ezekkel a hivatalos színezetű dolgokkal nem untatlak többet. Tudom, hogy egy csepp
örömed sem telik az ilyen dolgokban. És én sem csodálkozom egy cseppet sem ezen.
De bármilyen nehéz járatú legyen a társaságunk, és bármilyen szegény legyen a
múzeumunk, mégis azt tanácsolom Neked, hogy ha helyesnek tartod egyik unalmas
órádban rajzold meg részletesebben az anyagi helyzetedet és jövő terveidet nekem, hogy
ahol, amikor és amihelyt segíthetek Rajtad, módomban legyen szót emelni, vagy tenni.
Szerettem volna, ha részletesebben írsz csöbörcsöki tapasztalataidról, s azt a legközelebbi leveledben kérem és várom is. Nagyon fontosnak tartom azután a Prut melletti
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telepek bejárását, a Szeret mindig közel feküdt a Székelyföldhöz és fekszik különösen a
legújabb időkben.
Dazbek úrnak és kedves felesége Őnagyságának alkalmilag add át tiszteletem kifejezését, Téged állandó érdeklődéssel kísérlek az utadon és meleg érzéssel ölellek.
Sepsiszentgyörgy, 1929. dec. 14-én
Csutak igazgató
N.B. szíveskedj elismervényt küldeni a kollégium tulajdonát képező fényképezőgép
nyilatkozatot kérek abban a tekintetben is, hogy hány éven belül vagy hány
hónapon belül reméled a lemezek átírását, ill. munkád kiadását, amely szintén érdekel
minket. Ha válaszod hétfőre nem érkezik be, akkor az elnökség részéről kérek felhatalmazást a további segítségedre nézve, ha módunk lesz reá. (Az aláhúzott rész kézzel, a többi
géppel íródott.)
átvételéről és

11.

Kézdivásárhely
Kedves Barátom!
A mai postával a Studiumtól a következő megkeresést kaptam:
Valaki keresi nálunk a Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság e. állítólag Csíksomlyón megjelent könyvét. Tekintettel arra, hogy nem tudjuk a kiadást és a könyv igen
sürgős volna, nagyon kérjük Igazgató úr szíves segítségét. Legyen jó, ha módjában áll
néhány példányt küldeni belőle részünkre bizományba, megfelelő könyvárusi engedménnyel, ha más módon nem lenne lehetséges, egy példánytfixre kérünk és az összeget az
Igazgató úr javára írjuk, vagy a „Minerva útján kifizettetjük ".
Minthogy könyvkereskedői ügyekben a Studiummal vagyok állandó összeköttetésben,
melynek igazgatója, dr. Imreh Kálmán kért a fenti eljárásra, ennek következtében véleményem szerint, érdekedben áll, hogy azonnal teljesítsd a kívánságát és feltétlenül küldj
neki néhány példányt bizományba, jelezvén, hogy milyen áron árusíthatja el a könyveidet. Vagy, ha már más könyvkereskedéssel léptél volna érintkezésbe, akkor az én kedvemért is írd meg neki levelem vétele után azonnal, hogy Pesten honnan, kitől tudja a keresett
sürgős példányt beszerezni. A dr. Imreh Kálmán igazgató címe Bp. IV. Múzeum körút 21.
Nekem sem küldtél pár példányt. Úgy látszik, nem eladó a könyved, bőven van pénzed.
Nagyon leköteleznél azért, ha a múzeumi Emlékkönyvünkből szíves lennél Vásárhelyt pár
példányt elhelyezni, mert én azonnal küldenék Neked. Sajnos több van belőle, mint
amennyit látni szeretnék.
Szíves üdvözlettel
Sepsiszentgyörgy, 1932. február hó 13-án. 5
Csutak V igazgató
12.

Kedves Barátom!
Legutolsó találkozásunkkor említettem, hogy Bécsbe jövök. Ugyanakkor jelezted, hogy
bizonyos dolgokat meg kellene néznem, hogy valami fényképmásolatokra lenne szükséged.

5
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Itt vagyok és ha sürgősen írsz, rendelkezésedre állok. Kénytelen vagyok azonban jelezni
azt is, hogy amennyiben fényképezésről lesz szó, a költségeket előre kérem. Semmi pénzem
nincs és én nem tudnék pénz nélkül hozzáfogni a munkához.
Leveledet várom és szeretettel üdvözöllek.
Bécs, 1934. aug. 14.
Museumstrasse 7
Domokos Pál Péter
13.

Mélyen tisztelt Igazgató Úr!
Kedves Barátom!
Bécsből küldött levelemet válasz nélkül hagytad. Kár.
Magammal hoztam Csík és Háromszék 1703-ból származó községenkénti teljes leírását. Az írás bevezető és befejező része német, a többi latin nyelvű. 190 írott oldal.
Szíves értesítésedet kérem, hogy lehetne-e szó a Múzeumnál az anyag kiadásáról?
Továbbá azt is kérném szépen megjelölni, hogy a sorozat gramafon-lemezt mikor
vehetem át?
Szívesen köszönt híved:
Gyergyóalfalu, 1934. nov. 22.
joseni
Domokos Pál Péter

14.

Kedves Barátom!
Örömmel vettem a tegnapelőtt kelt szíves leveledet és azt a hírt, hogy lemásoltad
Háromszék és Csík 1703-ik évi leírását.
Hozd magaddal a jövő hét folyamán bármelyik nap, hogy nézhessek bele s akkor
beszélhetünk a kiadásról is, és a lemezekről is. Mindenről lehet beszélni, bizonyára még
arról is, hogy mikor kerülsz vissza Bécsbe és mikor csináltatod meg nekem azokat a
dolgokat, amiket most kézen-közül nem csináltunk meg a pénz hiánya miatt.
Ha a menasági házunkról fotográfiád lenne, ne terhe/tessél vele megajándékozni.
Idejöveteled idejét szíveskedj előre idejében mégis jelezni, mert semmi esetre sem szeretném, hogy távol legyek, illetve okvetlenül szeretnék veled személyesen sokmindenről
beszélni.
Ölellek és várlak
Sepsiszentgyörgy, 1934. november hó 24-én
CsutakV.
Nagys. Domokos Pál Péter úrnak
Gyergyóalfalu
15.

Kedves Barátom!
Sokirányú elfoglaltságom miatt csak néhány napos késéssel válaszolhatok szíves leveledre. Bécsi utam célja kutatni mindent, ami Moldvára és a Székelyföldre vonatkozik. A
Staatsarchiv élén ma dr. Lotar Gros áll; mellette magyar megbízott dr. Paulini Oszkár.
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Egyéb levéltárak vezetőinek nevét nem tudom, nem is fontos. A Collegium Hungaricumban laktam. Ingyenes szállásom volt. Kinn étkeztem a városban. Az én életmódomat
nem veheted alapul, mert én elég gyakran száraz kenyéren éltem. A Te legszerényebb
étkezésedre legkevesebb napi 6 schilling kell, tehát 150 lej.
Ami a kéziratot illeti, annyit írhatok, hogy az száz százalékosan hiteles. Új összehasonlításra semmi szükség nincs. Amikor kiadásra kerül, egyetlen egy latin hiba se lesz benne.
Ami most látszólagos hiba, azok a dupla betűknek, az accusativusoknak és az ablativusoknak rövidítései. Tudom azt is, hogy 1703 a XVIII. század és hogy a másolatok értéke
századonként más. Ha azonban én azt mondtam volna bárkinek, legyen az bécsi ember
is, hogy keress valami székely dolgot, másold, vagy másoltasd le és küldd el nekem, Csík és
Háromszék 1703-as leírása soha nem került volna elő. Hogy megvan az írás, ahhoz egy
Csíksomlyó-Bécs közötti út megtétele, többhetes eredménytelen kutatás, a kézirat megtalálása és lemásolása, valamint a hazaút volt szükséges. Hazudnék tehát, ha azt mondanám, hogy nekem a kézirat, a lapszámsor a XVIII. századi kéziratmásolás díjába áll.
A ti munkátok kétségtelenül nagyobb és részletesebb, csupán az a hibája, hogy teljes
húsz évvel fiatalabb az enyémnél, ami a történetírásnál bizony nagyon nagy idő.
Nem is engedném meg, hogy bárki is összehasonlítsa. Azt én találtam, az az enyém
egyedül és kizárólag mindaddig, míg valaki más le nem írja és nem közli. Én azért óriási
áldozatokat hoztam és munkát, nagy munkát fektettem bele. Ha mégis meg akarjátok
venni 12000, azaz tizenkettőezer lejért rendelkezésetekre bocsájtom, annak a kikötésével,
hogy nevem minden értelmű közlésnél kiírandó.
Moldvai második könyvem nyomásra készen áll. Nem háborgattak vele, mert Nektek
én soha sem voltam és leszek jó és tudományos. Majd csak kiadom azt is magam. Megkaptam Moldva 1790-ből való térképét, mely olyan részletes, hogy a házak is fel vannak
tüntetve.
1:28000.
A lemezeket és a hozzá való füzeteket kérem és várom sürgősen. Azokat senki senkinek
nem adhatta, mert azokat én személyesen szereztem, nem magamnak, hanem a moldvaiaknak és szeretném már minél előbb hozzájuk juttatni..
A munkám területét meghatározni nem lehet, mert abban a pillanatban végem volna,
amint csak ezt, vagy csak azt kellene csináljam. Csík-Háromszék múltja egyformán
ismeretlen és alig tudunk a két megyéről többet, mint a moldvai csángókról.
Ime, szíves kérdéseidre ezekben voltam bátor válaszolni, s ha bármilyen terület még
kérdéses maradt volna, készséggel állok rendelkezésedre.
Megelégedett, boldog karácsonyt kíván és üdvözöl:
Gyergyóalfalu, 1934. dec. 17.
Domokos Pál Péter
16.

Kedves Barátom!
A mindjárt megkezdődő karácsonyi vakációnk ... sietek azonnal válaszolni a 17-én kelt
szíves leveledre.
Elsősorban is köszönöm szépen a Bécsre és a bécsi viszonyokra vonatkozólag küldött
szíves tájékoztatásodat. Azután pedig értesíteni kívánlak, hogy a kérdéses lemezeket és
füzeteket régesrégen elvihetted volna, ha annak rendje s módja szerintjártál volna el, tehát
igényjogosultságodat bármivel és bármilyen csekély mértékben igazolni igyekeztél volna.
Ezenkívül nemrégen személyesen is elvihetted volna minden akadály nélkül, ha egy szóval
említed nekem, amikor meglátogattál, vagy visszajöttél volna hozzám arra az időre, amit
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nekem ígértél. Most megkértem Fadgyas Anna nagyságát, hogy óhajtásod értelmében
járjon el. (Ma átadta ... József úrnak, amint gépelés után már jelenti is.)
Ami az 1703-ik évi másolatodatilleti, bármilyen becsesnek is tartsam azt és bármennyire is meg vagyok győződve arról, hogy abba Te kétségtelenül nagy munkát fektettél,
múzeumunk tényleges anyagi helyzetének figyelembe vételével, mégis kénytelen vagyok
azt válaszolni, hogy az árát kissé magasnak tartom,főleg annak figyelembevételével, hogy
soha eszem ágába sem jutott, hogy az 1722. évi összeírásunk esetleges feldolgozása vagy
közlése alkalmával az 1703-ik évit nem a Te neved alatt közölnénk úgy, ahogy az a
tudományos életben szokásos és természetes. Csíkról és levéltáráról nem beszélek, de azt
ne méltóztassál elfelejteni, hogy ami Háromszéket illeti, hazai levéltáraink tenger olyan
egykorú adatot és leírást őriznek, ami a Te 1703-as összeírásodat sok tekintetben pótolhatja, bár természetesen jobb és örvendetesebb lenne, ha a két bizottsági munkálat egyszerre
és együtt lenne közölhető, mégpedig az udvarhelyivel együtt, minek megszerzésére nem
csekély reményem van. Szíveskedj azért még egyszer revízió alá vonni az eladási árra
vonatkozó szíves véleményedet., vagy nyilatkozni arra nézve, hogy ha múzeumunknak
módjában lenne néhány éven belül kiadni egy olyan kötetet, mely megfelelő történeti
bevezetés, és a XVIl századi összeírások (lustrák stb.) után teljes szövegében közölné az
1722. évi összeírásunkat, akkor hajlandó lennél-e vagy nem kéziratodat a saját neved
alatt szintén átengedni a múzeumunknak? Általában szíveskedj tájékoztatni, hogy mi a
szándékod és reményed az 1703-as összeírásodfeldolgozására és közlésére nézve?
De addig is megköszönném, ha szíves lennél velem sürgősen közölni a Sepsiszentgyörgyre vonatkozó statisztikai adatokat, mert legalább egy részüket közölni szeretném egy most,
a vakációm alatt megírandó cikkemben! ... Esetleg lehet még alkalmam, mikor ezt a
szívességedet viszonozhatom.
Rendkívül örvendek Moldva 1790-es térképének is, de még jobban fogok örvendeni,
amikor azt a Te kiadásodban a kezembe vehetem. Éppen úgy, mint moldvai köteted
második kiadását is, melynek pár példányára már most előfizetek.
Ami Csík és Háromszék múltját illeti, kétségtelen tény, hogy még sok a felkutatni- és
közölnivaló, az is kétségtelen, hogy máris nagyon sokat tudunk mind a két megyénk
történetéből és bizonyára még többet.fogunk még akkor tudni. hogy ha az az ifjú nemzedék. melyhez korodnál/ogva te is tartozol. a régi nemzedék buzgalmával, de amazénál
jóval több hozzáértéssel és szerencsével/og munkába állni„.
Most is sajnálom, hogy személyesen nem beszélhettünk mindezekről a kérdésekről, és
örvendeni fogok, amikor ismét meglátogatsz és még többetfogsz mesélni bécsi eredményeidről, melyeknek szívemből örvendek.
Kellemes karácsonyi ünneplést és boldog új esztendőt kívánok.
Sepsiszentgyörgy, 1934. december hó 22-én
jó barátod
CsutakV.
17.

Kedves Barátom!
Én is nagyon sajnálom, hogy a múltkor ebédre nem jöhettél hozzám, mert akkor most
29-én vett 23-áról datált leveled tartalmát is megbeszélhettem volna a szombaton, vasárnap és hétfőn nálam lévő dr. Török Andor múzeum-elnökünkkel és Barabás Samu akadémikus öreg barátunkkal is, kiket természetesen kézirati kérdésekben mindig meg szoktam
kérdezni, bár valamicskét én is értek az ilyen kérdésekhez.
1. Így bármennyire sajnálom, szíves leveledre érdemileg most nem válaszolhatok, mert
a kérdés óhajtott lehetséges megoldása felé egyáltalán nem jelent lényeges előhaladást az,
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hogy másolatodat most nem 12 ezer, hanem csak 10 OOO lejért vagy hajlandó átengedni
a múzeumnak.
2. Ami könyved segélyezésének új kérdését jelenti, arra nézve kérdést kell intéznem
elnökünkhöz és ügyvezetőtanácsunkhoz s éppen azért most érdemileg erre sem válaszolhatok.
Magánvéleményem azonban az, hogy amint már szóval említettem „firmánkat" csak
olyan (és csakis új) dologhoz adhatjuk, amit láttunk néztünk, kézbe vehettünk. Látatlanul
- mennyire sajnáljuk a dolgot - a dolog természetes rendje szerint még a római pápának
sem adhatjuk, mert alapszabályaink értelmében minden szavunkért, minden ténykedésünkért nemcsak múltunkkal, hanem főleg jövőnkkel szemben is szigorú felelőséggel
tartozunk, s amikor én naponként azt látom, érzem és tapasztalom, hogy előzetes cenzúra
nélkül még egy természettudományi előadást sem tarthatunk, akkor még elvileg sem
javasolhatom a kérésed teljesítését mindaddig, amíg nem leszel szíves a kéziratodat a mi
jóindulatú, de felelősségünk tudatában elmaradhatatlan cenzúránknak megküldeni.
Különben leveledet még ma elküldöm dr. Török Andor elnökünknek és rajta leszek,
hogy szíves kérdéseidre pár héten belül, tehát mielőbb érdemlegesen választ adhassunk.
A küldött kitűnőfotográfiákat hálásan köszönöm és megkérem ma elnökünket arra is,
hogy a kérdéses eszköz megszerezhetésefelől tájékozódni és tájékoztatni szíveskedjék.
Meleg barátsággal ölellek!
jó Barátod,
Sepsiszentgyörgy, 1935.jan. 29-én
CsutakV.
18.

Mélyen tiszelt Igazgató Úri
Kedves Barátom!
január 15-e óta Kolozsvárra költöztem és itt a kat. népszövetség keretében dolgozom.
Csík és Háromszék Bécsben leírt adóügyi összeírását, melyet a csendőrség a nálam
tartott házkutatás alkalmával lefoglalt és elvitt, most visszakaptam a többi irataimmal
együtt.
Sok kiadásom volt az átköltözködéssel. Most, ha kívánod, a kéziratot 5000 lejért a
Múzeum rendelkezésére bocsátom.
Megtaláltam gróf Teleki József 1799-ben kelt Székelyföldről szóló útleírását is. Az irodalomban teljesen ismeretlen írást - 59 gépelt oldal - a Múzeum kiadná-e?
Szíves válaszodat kérve szeretettel üdvözöl:
Kolozsvár, 1936 ápr. 2.
Domokos Pál Péter
19.

Tekintetes Domokos Pál Péter
tanár úrnak Kolozsvárt.
Kedves Barátom!
Hivatkozássalf hó 9-én a csíki és háromszéki adóügyi összeírásod átengedése tárgyában kelt szíves megkeresésedre, értesíteni kívánlak, hogy szíves leveled érdemben lévő
megválaszolása még ma sem áll egykönnyen módomban. Március 31-én tartott ig. választmányi közgyűlésünkön a folyó 193 6-ik esztendeji legeslegelső néprajzi feladatunknak
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régen fedél alá hozott, de még több tekintetben ma is befejezetlen menasági házunk
építkezésének a befejezését és lehetőleg egykorú bútorokkal leendő berendezését tűztük ki.
Boldog leszek, ha ezt a költséges ésfáradtságos dolgot a testvér tulajdonos Csík vármegye
székely közönsége régen számításba vett, s még ma is remélt szellemi és anyagi támogatása
mellett a folyó esztendőben elvégezhetjük, a delnei templom restaurálása mellett.
Csekély könyvtári és levéltári előirányzatunkból nélkülözhetetlen könyveket kell beszereznünk.
Aztán az a valóság, hogy kérdéses kéziratod megvásárlásáról én kénytelen voltam már
akkor lemondani, amikor ajánlatunkat nem fogadtad el és annak közlését a Székelyföldben megindítottad. Ennek következtében egészen természetesnek kell tekintened, hogy
folyó évi szegényes költségvetésünkben kéziratod megvásárlása őszinte és igaz sajnálatomra egykönnyen nem áll módomban.
De ezzel szemben az is valóság, hogy már régesrégi véleményem szerint székely testvérek és atyafiak között még a legnehezebb viszonyok között is keresnünk kell, s ha keresünk,
bizonyára találunk is megfelelő megoldást.
Ilyen megoldási lehetőség gyanánt Neked most azt a tervet ajánlom fel, hogy régi
ígéreted szerint először segíts nekem, illetve múzeumunknak a menasági házunk tervezett
berendezéséhez szükséges bútorok és más berendezési tárgyak beszerzésében, tehát engedd át az első szeredai és 2-ik somlyói kiállításotok alkalmából készítettjegyzeteidnek ide
vonatkozó részét, hogy ne legyek kénytelen A/csíkra e célból a nyáron költséges és fáradságos néprajzi utat tenni, s akkor ezen jegyzeteid és a kérdéses összeírásod vételárában,
azok kézhezvétele ellenében azonnal megküldöm a jelzett ötezer lejt. Ennél az ajánlatomnál jobbat és kedvezőbbet mai viszonyaink és lehetőségeink között nem tehetek, de az a
nézetem, hogy annak elfogadásával egyúttal olyan közérdeket is szolgálnál, amely mind
Neked, mind a többi csíki testvéreinknek ma legalábbis annyira kötelessége, mint nekem,
aki háromszéki székely testvéreink részéről jóformán egymagamban kínlódom ennek az
öreg menasági házunknak is a múzeummá leendő felépítésében és berendezésében.
Az a száraz valóság, hogy mind a mai napig egyesegyedül dr. Nagy Jenő alelnökünk
segített a Csíszérnéféle házunk megvásárlása és ideszállítása körül. Azért istenes és jó
dolgot cselekednél, ha ajánlatom elfogadásával most úgy iparkodnál segíteni Magadon,
hogy egyúttal nekem is igyekeznél segíteni közös székely múzeumunk előrevitelén.
Szíveskedj a gr. Teleki józsefféle másolatodat megtekintésre megküldeni. Esetleges
kiadásra nézve csak azután nyilatkozhatom.
Kérem és várom szíves leveledet és a régi barátsággal ölellek.
Sepsiszentgyörgy, 1936. ápr 15-én
jó barátod,
Csutak v. 6

6

A 12-19. számú dokumentumok az SzNM Irattárában találhatók.
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Csíkszereda, Románia
CORESPONDETA DINTRE PÉTER PÁL DOMOKOS ~I VILMOS CSUTAK

(1929-1936)
Rezumat
Corespondenra dintre Péter Pál Domokos ~i Vilmos Csutak se imparte in doua perioade.
Scrisorile din 1929 se refera la pregatirea primului drum in Moldova al lui Péter Pál
Domokos. Muzeul Narional Secuiesc din Sfintu-Gheorghe, prin directorul sau, Vilmos
Csutak, a sprijinit material calatoria in Moldova a lui Péter Pál Domokos, organizata cu
scopul studierii situatiei ceangailor.
Corespondenta de la mijlocul anilor 1930 se refera la valorificarea documentelor privind
evidenra impozitelor din 1703 din Ciuc ~i Trei Scaune, descoperite de Péter Pál Domokos
la Viena in 1943.

THE CORRESPONDENCE OF PÁL PÉTER DOMOKOS AND VILMOS CSUTAK

(1929-1936)
Abstract
The correspondence of Pál Péter Domokos and Vilmos Csutak is composed of two parts.
The messages in 1929 withheld the purpose of paving the way of Pál Péter Domokos in his
first trip to Moldova.
The Szekler National Museum in Sfintu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy), through the
intervention of its director Vilmos Csutak has offered material support for Pál Péter
Domokos in his trip to Moldva for studying the situation of the Csángó Hungarians.
The correspondence in the middle of the 1930's developed around the tax-census from
1703 regarding the Ciuc (Csík) and Trei Scaune (Háromszék) Seats, discovered by Pál Péter
Domokos in Vienna (1943).
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ADATOK A CSÍKI NÉPI KOVÁCSMESTERSÉGHEZ

Farkas Irén
A csíki népi kovácsmesterség tárgyalásakor figyelembe kell vennünk e mesterséghez
kapcsolódó néhány fontos, de általános tényezőt és sajátosságot. A legfontosabb tényező az,
hogy a vasművesség kifejlődése szorosan összefügg a nyersanyag, a vasérc előfordulásával
és kitermelésével. A kezdetleges vasfeldolgozás a honfoglalás előtt is ismert, 1 első királyaink
korában már jól kiépített vastermelő szervezet működött az ország egész területén. Sajátossága, hogy a vasérclelőhelyek, a vas feldolgozása (nyersvassá, kovácsvassá), valamint késztermékei, stratégiai fontosságúak lévén, a mindenkori hatalom, a király, a királyi kincstár, a
fejedelem birtokában volt.
A vaskitermelés és kohászat a 12-13. században magasabb fejlődési fokot ér el (vízzel
hajtott fújtatók, vasverők és vasolvasztó kemencék építése), és a 13-14. században különválik a tulajdonképpeni kovácsmesterségtől. A korai vasművesség, a vaskitermeléshez hasonlóan, a megmunkálás a vashámorokban is nagyrészt a kézi, manufakturális munkán alapult,
a bányász maga gyűjtötte a vasércet. 2 A hámorokban a kemencék, fújtatók és kalapácsok
működéséhez szükséges vízi energiát a patakok vize, a vasérc pörköléséhez és a kohókhoz,
a vasolvasztáshoz szükséges szenet fából égették. Általában ott alakultak ki vashámorok, ahol
kedvező helyi adottságok adottak voltak: a vasérclelőhely, faanyag és vízenergia együttese.
A kohókban (vasolvasztó, kőből rakott kemencék) a kovácsolható vasat több munkafázison
át tisztítással, töbszörös hevítéssel, az ún.direkt redukcióval nyerték.
A technikai berendezéseket ácsmunkával fából építették, a szállítást pedig igásállatokkal
végeztették (ökör, ló). A fennmaradt oklevelekből, leltári leírásokból arra tudunk következtetni, hogy a vaskitermelés és kohászat megmunkálási technikája Erdélyszerte, ebben a
fejlődési fázisban hasonló volt, akár Torockón, akár a Székelyföldön ugyanazt a technikát,
munkamenetet alkalmazták. Általánosan elmondhatjuk tehát, hogy a vasmegmunkálásnak
eme történelmi és fejlődési időszakában azonos technikát használtak a vashámorok kohászatában egészen a 18. századig.
Erdélyben több helyen is működött vashámor, melyek a kovácsoláshoz szükséges singvagy rúdvasat állították elő, a legismertebb Torockó, Vajdahunyad, Szentkeresztbánya, Erdővidéken a fülei vashámor, valamint Csíkmadaras. Vaskitermelést és megmunkálást említenek még Csíkszentkirályon.3 Rezet a balánbányai hámor termel a 19. század elejétől,
egészen a nagyipari termelésig. 4
A csíki népi kovácsmesterség szempontjából igen fontos előzmény, hogy Csíkmadarason
felszíni vaskőfejtés folyt a 16-18. században, amit a fejedelmi vashámorban dolgoztak
nyersvassá, kovácsvassá. 5
„A dánfalvi határon találtatik kőbánya, melynek colálásában ez observatio: Valahol a
bányászok a vaskövet ítélik, szabadosan hozzá foghatnak és áshatják, az ásástól pedig a
l
2
3

4
5

BARTHA 1988.
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BENKŐ 1853, CSÍSZÉR 1991.
KÖVÁRY 1847.
PATAKI 1971.
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bányásznak mind addig semmi fizetésük, míg a vaskövet el nem érik. Mikor a vaskövet
elérik s áshatják, minden 222 szekér kőtől az feljebb ml!_f,írt mód szerint van a fizetés. ,<J
Az itt szolgálatot te~esítők, a felcsíki falvak székelyei adó- és a hadi kötelezettség alóli
mentességet élveztek. A fennmaradt leltárakból tudjuk, hogy a vashámor és a közelében
levő hozzá tartozó fűrészmalom a manufaktúra megszervezett munkamenetében nem csak
vasmegmunkálásra szakosodott mesterek, bányászok (vaskővágó, vaskőhordó, csigatekerő,
rostoló), vasolvasztók, kohászok (vasfúvó, vaskövet égető, fútató, forrasztó), kovácsok (vasverető, vasverő) dolgoztak, de más mesterséget művelő mesterek is szolgáltak, faragó (ács),
szénégető, fúvó csináló varga, szekércsináló, targonca csináló, válú- és járomcsináló, kádár,
kötélverő, kertelő, targonca- és lapátcsináló, szekeres, a fűrészmalomnál úgyszintén, a fű
részhez szolgálók e mesterségben járatosak voltak.
Az itt kitermelt vasat a fejedelem rendelkezése szerint tilos volt másnak termelni, vagy
eladni: „ vasat futatni és kohon veretni" nem volt szabad. Elsősorban a fejedelmi uradalmak
és várak vasneművel való ellátását szolgálták,9 mégis a rúdvas egy részét áruba is bocsátották.
A feljegyzések szerint 10 a csíki hámorban a feldolgozott rúdvas mellett más készterméket is
készítettek, ásót, kapát, patkót és patkószeget. A szerző szerint egyéb használati tárgyat is,
vasedényeket (serpenyők), valamint fegyvereket, ágyúba való golyóbist is öntöttek. Az itt
dolgozó mesterek szolgálati időn túl végzett munkájukért időnként pénzbeli, időnként
természetbeni fizettségben részesültek, rúdvasban kapták meg fizettségüket. A csíki vasérclelőhely kimerülésével, a hámor megszűntével a 18. század elején, a Csíkhoz legközelebb
levő hámorok látták el (főként Szentkeresztbánya) a vidék lakóit és kovácsmestereit a
szükséges rúdvassal, később egyre inkább bővülő termékválasztékkal, mezőgazdasági eszközökkel, épület- és bútorvasakkal, patkókkal és szegekkel, háztartási eszközökkel. Az erdélyi hámorok mégsem tudják kellő mennyiségben ellátni a vasszükségletet, ezért a 19. század
elején a kincstár Ausztriából hozat nyersvasat és késztermékeket. 11
A régi magyar nyelvben vasverőnek nevezett kovácsmesterség önnálló fejlődése lényegében attól a ponttól kezdődik el, amikor a korai vaskitermelés és kohászat manufaktúrájában a vízzel hajtott vashámorok által kitermelt végtermék, a vert vas, a kovácsvas rúdvassá,
illetve sing- vagy laposvassá dolgozódik fel, 12 és ennek további megmunkálása kezdődik el
a városi kovácsmesterek, valamint a falusi, háziiparosként működő, népi kovácsmesterek
műhelyében. A későbbiekben különül el a finomabb megmunkálásokat igénylő lakatosmesterség, melyek elsősorban a városokban működtek. l 3
A szakma fejlődésében fontos szerepet kapnak a középkorban a városokban kialakuló
céhek, a céhes kézműipar mestereinek munkája, akárcsak más mesterségek fejlődésében. A
kovácsmesterségtől a 14. századtól elkülönül és specializálódik több szakmaág, a speciális
termékeket készítő fegyverkovácsok, páncél-, pajzs-, sisak-, és lándzsakészítő, a kardkovács
vagy csíszár, a sarkantyúkészítő, a lakatos, a patkolókovács, a 17. században a balta-, bárd-,
eke- és kaszakovács, majd a ráspolykészítő, tűcsináló, horgony-, mérleg-, rostély-, szeg-,
szerszám- és zablyakovács, majd az abroncs és lánckovács. Így differenciálódott egyetlen
mesterségből 18 féle speciális mesterség. 14 De külön beszélhetünk a rézöntő szakmáról, a
pléhcsinálókról, bádogosokról, a kolompárokról (csengő- és kolompkészítők), az üstműve6
7
8
9
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sekról. Erdély minden jelentősebb városában volt fémműves céh: 15 Kolozsváron, Brassóban, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen, Nagyszebenben, Besztercén, Segesvárt, Szászrégenben, Medgyesen, Szamosújváron, Szilágysomlyón, Zilahon, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen.16 A céhesszabályzatok a céhben dolgozó mestereiknek megtiltották a
többféle megmunkálás gyakorlását, egyetlen mester keze alatt csak egyféle mesterséget
üzhettek, mégpedig azt, amit a legjobban tudtak. A céhek megkülönböztetésül általában
mesterjegyekkel látták el míveiket. Az előállított késztermékek megmunkálásban, formailag
hasonlóak. Magyarországi limitációikból 17 kiderül, hogy a „prototípusok" általános elterjedésüek, közismertek voltak, megnevezésük utal származásukra, funkciójukra, valamint alakiés szerkezeti formájára. Így a kassai és a jánki lakatosok limitációjában van ,,fehérvárifehér",
a sátoraljaújhelyiek ,,fehérvári udvari" zabolát, „fehérvári vagy kolozsvári, ónozott magyar

paripára való zablát", „egyenes rúdú"-t, „hosszú rúdú, erdélyi módra készült zablát"
említenek, de előfordul „német ólmos", „lengyel zabla vulgo hólyagos", „török forma
tányér talpú kengyelvas, ónos", „ bécsiforma" lakat, csizmára való „ magas török", „ magyar"
patkó is. Úgyszintén a puskák között is akad „tersényi puska, Váralján csinált sugár
karabély, újhelyi flinta ", de van „ csetneki szablya, fringiai kard, háromélű és közönséges
hegyestőr, hajdunak való mundur kard". Ami egyszerűbb, az vagy a „közönséges", vagy a
„paraszt", vagy az „alábbvaló" jelzőt kapja. Az Erdélyi Országgyűlés 1626-ban 18 kiadott
limitációja a kovács és lakatosmesterek árszabályzatában megemlíti: „Ez országbeli hámorokon csinált vasakat és Magyarországról behozott vasat is a kovácsok s egyéb rendbeli
emberek így vegyenek az nagy mázsát négy forintot", továbbá „Toroczkón csinált öreg sing
vasat", „hosszú szántóvasat", „erdélyi acélt", „öreg kapát, toroczkait", „váradi kapát",
„kisebbet medgyesit, beszterceit, segesvárit", „jó öreg vasásót, toroczkait", „egy jó öreg
fejszét", „egy faragó fél kéz fejszét", „jó öreg sarlót", „egy kaszát más országból hozottat",
„ez országban csinált jó kasza'', „ tálnyéros kengyelvasat"; felsorol lécszeget, héjazó szeget
is a kovácsmunkák között. A lakatosmestereknél említik: 19„Ezen kívül való fő avagy nehéz
míveket az ki akar míveltetni, alkudjék az mesterrel. " A kovácscéhekkel közös céhet
alkotnak sokszor a kapcsolódó mesterségek, a kötélverők, szíjgyártók, az épület- és bútorasztalosok, s vargák, akik a kovácsfújtatót készítik.
A csíki népi kovácsmesmesterségre utaló fontos adatokat a 16. századból - bányászokat,
kovácsmestereket - a korai adóösszeírásokban (1567-es, majd a 1683) említenek. 20 A
hámorban szolgálatot teljesítő vagy fizetett kovácsok a csíki falvakból származó székely
mesterek, akik ki tanulván a mesterséget szolgálatuk lejártával folytathatják a tevékenységet.
A 17-18. században a népi, háziipar keretében dolgozó kovácsok javarésze szabad székely, jobbágy vagy zsellér, de lófő is akad közöttük. A 18. század elejétől Csíkban már
megkezdődik a cigánykovácsok betelepülése, majd Mária Terézia sorozatos rendelkezéseinek nyomán, 21 az uradalmakba, a falvakba zsellérként vagy jobbágyként betelepülő vándor
cigánykovácsok kezdenek dolgozni, kezdetben egyszerűbb felszereléssel, főként szerszám-,
edényjavítással, patkolással foglalkoznak. A 19. században növekvő számban, nagyobb arányban mívelik mesterségüket. Így a kovácsok etnikum szerint is elkülönülnek, magyar- és
cigánykovácsokra.
15
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Az 1750-es adóösszeírás 22 az első, mely név szerint összeírja minden helységben a
mestereket. Esetünkben a falusi, háziiparosként dolgozó kovácsokat kutatva, az összeírásban felfigyelhetünk arra, hogy más mesterségekhez viszonyítva jóval kevesebb számban
jelentkeznek. Esetükben viszont azt is figyelembe kell vennünk, hogy elsősorban gazdálkodók, akik sokszor önmagukat nem sorolják a mesteremberek közé, valamint azt a tényt is,
hogy a megmunkálandó nyersanyag, a vas nem állt bőven rendelkezésre. A további felsorolásban példaként említjük őket, a mesterség latin megnevezése afabri ferrari (kovács),
nevüket is a kor szokása szerint latinul írták: Csíkdánfalván Michael Ferenc szabad székely,
Stephanus Boér jobbágy, Georgius Farkas cigánykovács; Csíkkarcfalván Stephanus Juhász
jobbágy, Gabriel Száva cigánykovács; Csíkmadéfalván Petrus Olti és Mathias Olti szabad
székely, Michael Ferenc jobbágy, Petrus Sándor vágus cigánykovács; Csíktaplocán Michael
Antal primipilus, Petrus Sándor szabad székely, Joannes Lukácsfaber serrarius, azaz lakatosmester(!); Csíkrákoson csak egy vágus cigánykovácsot jegyeznek fel Nicolas Vizoly-t;
Csíkszentmiklóson Antonius Buzás, Paulus Buzás szabad székelyek; Várdotfalván két vágus
cigánykovácsot említenek Demetrius Vándor, Nicolaus Bánfi; 2 3 Csíkdelnén Petrus Rucullyt; Csíkszépvizen Andreas Csutak szabad székely, Nicolaus Todor jobbágy, vágusok: Gabriel
Marko, Johannes Gergely, Johannes György; Csíkszentkirályon Georgius Csíszér, Nicolaus
István szabad székelyek; Csíkmindszenten Joannes Sugar szabad székely; Csíkszentimrén
Nicolaus Lakatos, Csíktusnádon Petrus Benedek szabad székely, Petrus Gergely jobbágy,
Valentinus Bega kulcskészítő lakatosmester ( claviger), jobbágy; Csíkszentgyörgyön J oannes
István, Alexander Mihály vágusok ( vándormesterek), Csíkbánkfalván J oannes Rácz szabad
székely, rézműves (ahenarius), Emericus Ferentz jobbágy, zsellérek, Michael cigány,
Ladislaus cigány; Csíkszentmártonban szintén csak cigánykovácsokat említenek, keresztnevükön, Matheus ésJoannes, valamint Csíkcsekefalván, Franciscus cigány, Ráduly cigány;
Gyergyószentmiklóson ebben az időben csak Joannes Kovács, szabad székely kovácsot
említik; Gyergyóditróban szintén csak cigánykovácsokat, Georgius, Ladislaus, Joannes cigány néven. Helyi dokumentumokban ennél több kovácsmester szerepelhet, a központosított összeírásból feltehetően a megadóztatás miatt maradtak ki. Csak tájékoztatásul említem,
Székelyudvarhely céhes mestereinek lajstromában Joannes Zacharias-t, aki armox faber
(fegyverkovács), Cristophus Mengel kovácsot (faber ferrari), Stephanus Csáki faber
serrarius, lakatosmestert; Kézdivásárhely bőrfeldolgozó céhesmesterei között Franciscus
Jantso, Paulus Jantso, Stephanus Debreceni cultrifaber (késesmester), Alexander Faber
kovácsmester (neve mesterségnév), valamint Samuel Sebesi aurifaber (aranyműves, ötvös)
szerepel.
A 18. század elejéről származik, a kor szokása szerint jegyző (deák) és hiteles tanúk előtt
kötött két szerződés, 24 melyben olvashatjuk: „Anno D. 1719 die 10 marty... Mi, Kászoni
Miklós Deák de Kaszon Felsőfalu nob.(ilis), Al-Csíkszéki Csekefalvi Gábor László nob.,
Al-Csíkszéki Kozmási Batha András pplus (primipilus) adjuk emlékezetére akiknek illik,
hogy ... Al-Csíkszékbe Kozmáson a Plebanus úr házánál, jövenek elönkbe két részről való
személyek parte ab una N. Lukács Mihály de Kászon Felső falu nob., most kozmási
Plebánus úr, parte vero ab altera Brassó vidékéről származott Oláh Miklós mesterségbe
töltve idejétfeleségével együtt ... tőnek mielöttünk ilyen megásolhatatlan Contractust, hogy
... az említett Kovács Miklós ... mivel senki partját nem fogá, ada magát, feleségit, gyermekeit N.P lebanus Lukács Mihály úr örökössön örökös jobagyságra ... Plebanus úrfogadván,
hogy miből lehet nem engedi éhen halni ... teljes tehetsége szerint táplálja, oltalmazza
minden legitim impetitorok ellen és igazságában elnyomattani nem engedi senkitől."
22
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A másik szerződés későbbi időből származik: „A.D. 1723 die 24 október, „. Kozmáson a
Plébános házánál jőnek mi előnkbe két részről való személyek, úgymint egyrészről T.N.
Lukács Mihály Apostoli pronotarius és kozmási plébános uram, más részről Balogh Miklós
nevű idegen ember vas míves és hegedűs cigány „. Mind az említett Miklósnak itt Csíkban
pártfogó földesura nincsen „. folyamodék említett Lukács Mihály úrhoz, hogy míg e földön
más örökös ura nem találtatik, addig őkegyelme vallaná és tartaná földes urának. Adá és
köté magát zsellérül, hogy a mi mesterséget tud, azzal őkegyelmét szolgálja. Úgy említett
Lukács Mihály uram is, senkitől igasságokba megháboríttani nem engedi, mint jámbor
cselédit oltalmazza. "
Az 1785-86-os urbariumban, 25 Csíkcsatószegnél ovassuk: „A Tiszt. Kovács Tamás úr
jobbágyai Kovács mies Mester emberek lévén, Mesterségekkel kézi munkájukkal „. szoktak
szolgálni. "
A 19. században több kovácsmestert írnak fel, majd minden nagyobb faluban működik
kovács. Az 1820-as összeírásban 26 kovácsmester van Csíkszenttamáson, Csíkszépvizen,
Csíkborzsován kettő, Csíkpálfalván, Várdotfalván, Csíkvacsárcsiban kettő, Csíktaplocán három, Csíkszentléleken egy, Csíkzsögödön szintén három, Mindszenten kettő, Csíkszentkirályon hat, Csíkcsatószegen kettő, Menaságújfaluban négy, Csíkkozmáson szintén
négy mester dolgozik. Máshol közvetett úton szerzünk tudomást a kovácsok jelenlétéről,
ugyanis „szenet égetnek a kovácsoknak" Csíkdánfalván; Kovácsok dolgoznak Csíkcsicsóban, Csíkjenőfalván. Gyergyószentmiklóson, Gyergyóremetén kettő, Ditróban kettő,
Szárhegyen négy, Gyergyóalfaluban úgyszintén, Tekerőpatakon két mester.
Peres levelekből is megtudjuk kovácsmesterek neveit, így Csíkszépvízről 1812-ben említik borzsovai Demeter János kovácsmestert. 27 1827-ben Csíkcsicsóban említést tesznek
Török Antal kovácsról, és abból, hogy a faluban kovácsműhely működik tudjuk, hogy a falu
a„vinnye" (kovácsműhely) utcáját kövekkel feltöltötte. 28 A népi emlékezet és számos adat
bizonyítja a mesterség későbbi időkben való fennmaradását, meglétét. 2 9
Mint már említettük, általánosan a magyarlakta vidékeken, a falusi kovácsmester a hagyományos kézi megmunkálással dolgozik, a középkori technikát nagyobb részt megőrzi.
Megmunkáló technikái a vas meleg és hideg megmunkálását is magába foglalják.
Mivel mesterségét a gazdálkodás mellett, háziipar keretében végzi, rá nem vonatkoznak
a céhek szigorú szabályai, főként olyan vidékeken, ahol nem működnek céhek, így Csíkban
is. A vasfeldolgozás első munkafázisát ebben az időben már átveszik a hámorok (vasércbányászat, kohászat), a kovácsolni való nyersvasat vagy kovácsvasat rúd-, sing-, vagy laposvas
formájában a mester vásárolja. A szakirodalom szerint minden faluban, helységben volt
kovács, akárcsak ma,3° szerszámaikat maguk készítették, melyek alapvető darabjai az idők
folyamán nem változtak, azonosak a mai és a közelmúltban használtakkal, sőt szakszókincsük
is alapjaiban magyar volt, és az sem változott sokat az idők folyamán. A 18. században már
gyakran speciálisabb eszközeit is a hámorokból veszi, ülő, satu, fogó, nagyverő (pöröly vagy
nagykalapács) stb. Ez a munkaeszköztár a nagyipari termelés megjelenése után is azonos
marad: a kemence, a kovácsfúvó, a szarvasüllő, különféle méretű tüzifogók, tűzpamacs, a
nagykalapács vagy verő (öreg), más különböző méretű és rendeltetésű verő, körömpucoló,
patkóárkoló, patkó lyukasztó és patkósüllyesztő, vágó, szegecselő, ráspoly. 3 l Először csak a
fából készült munkaeszközök vaséleit, majd az egész tárgyat maga kovácsolja (1-2. kép).
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l. kép. Faeke vaséle, 19. század

(Ltsz. 64.)

első

fele.

2. kép. Váltóeke vasa és csoroszlya, 19. század
második fele (Lsz. 1393, 1070)

A technika fejlődésével a kovácsmester termékei is változatossabbá válnak, a paraszti
gazdaságba szükséges mezőgazdasági eszközöket (ekevas, csoroszlya vagy laposvas, sarló,
kapa, ásó, két- és háromágú vasvillák), háztartási tárgyak (vasháromlábak, üstök, bográcsok,
serpenyők, a tűzelők vastartozékai, tüzikutyák, nyársak), épület- és bútorvasazatokat (ablak-,
ajtóreteszek, vaspántok, rostélyok, szegek), más mesterségek eszközének vasfejét (fúrók,
fejszék, bárdok, balták, kések), más vasazatokat (kerék- és faedényabroncsok, szekérvasalások) készít, javítja is, és az igásállatok patkolását és gyógyítását továbbra is ő végzi. Késztermékei híven tükrözik a lokális jelleget, a falusi szegényebb rétegeket szolgálja ki. 32 Szerepe
egy község vagy a vidék életében igen jelentős.
Azt, hogy mennyibe került a kovácsmunka a limitációkból, de egy a későbbi időkből
Csíkjenőfalváról való 1864-es egyezségből is láthatjuk. 33 A falugyűlés megegyezik abban: „ ...
a kovácsok minő áron csinálhatnak minden apróság munkákat, úgymint egyfejszét újból
a gazda vasából, 40 X-ért (krajcárért), egy pár vaskiverés 5 0, egy fészi acéllá/ás 12, egy
fészi üllőbe vágása 6, egy pár vasnak kiélezése 6, egy pár csizmának a megvasalása 8, egy
lópatkót 4, két ökörre téli patkót 33, a kovács a maga vasából... "
Láthatjuk, nemcsak a saját anyagukból dolgoztak, de a megrendelő anyagából is, így a
csíksomlyói ferencrendiek legtöbbször a saját vasukból dolgoztattak.3 4 A későbbiekben bizonyos tárgyféleségek készítése csaknem teljesen a cigánykovácsok munkája lett, így az állatok
nyakára való pléh kolompok (külük), rézcsengők és rézüstök, egyszerűbb lakatok cigánylakat),
fejszék (cigányfejsze), valamint ezek javítása. A simán, egyszerűen megmunkált tárgyakhoz,
mint a valamikori céhes limitácókban, most nem a „paraszt" hanem a „cigány" jelző társul.
A középkori kovácsok megmunkálási technikáinak leírását3 5 összevetve a 20. század
második feléből való gyűjtésekkel, leírásokkal,3 6 azonosságuk megdöbbentő. A kézi megmunkálás konzerválta a régi technikát, mely a nagyipari termelés mellett tovább él. A faekék
vasát a kovács több singvasból verte össze, teste rugalmas kellett legyen, köpüjét és élét
megedzették (nádolták).3 7 Hasonlóan készült a balta, a fejsze kialakítása is. A szabadtüzön,
illetve a nyílt kandalós tűzhelyeknél, sütéshez használt nyársat is rúdvasból kalapálták.
Minden nyársnak egyik végét lándzsa-szerűen laposra kalapálták, majd kihegyezték, szárát
megcsavarták, fogóját változatosan képezték ki, a rövidebbeket kézzel forgatták, a hosszabbakat tüzikutyára tették (kisebb-nagyobb kovácsoltvas állvány, a szabad tűzberendezésnél a
tűzifát támasztották hozzá). A nyílt kandallók a 19. század végére kimentek használatból, így
a főzési technika is megváltozott, a nyársak kiszorultak a használatból. Az elmaradottabb
vidékeken, így Csíkban is, csak később, a 20. század első évtizedében tűntek el. Majdnem
ugyanaz a jelenség játszódik le az ekevasakkal is. Általánosan a magyarlakta vidékeken
1870-ben váltottak át teljesen a vasekére, Csíkban, a 20. század elején is használatban

e

32

KRISTÓ 1995.

33

CSÍKJE NŐFALVI DELIB.
A CSIKSOMLYÓI.
SZABÓ 1954.
KRISTÓ 1995.
SZABÓ 1954, KRISTÓ 1995.

34
35
36
37

216

ADATOK A CSÍKI NÉPI KOVÁCSMESTERSÉGHEZ
maradtak. Igaz, ez időben a szentkeresztbányai vashámor látta el a szélesebb vidéket ekevassal, kaszával, kapával, ásóval, vasvillával, baltával, szekercével, kengyelekkel, zablákkal, öntött
vasedényekkel (bogrács, serpenyő), szenes vasalókkal, öntvényvaskályhákkal, vasmozsarakkal, egészen a 20. század első negyedéig, amikor nagyipari termeléssé alakult át.3 8 (3-4. kép)
A 20. században a kereskedelem által forgalmazott nagyipari áru, majdnem teljességgel

3. kép. Lábas valábasok (bográcsok)
és serpenyő, 19. század második fele.
Szabadtüzelőn használták.
Háromi munka (formába öntött).

4. kép. Szenes vasalók
és mozsarak
(Szentkeresztbánya),
9. század vége - 20. század első fele.

átvette a hagyományos, általánosan kézi megmunkálású termékek helyét. A kovács-szolgáltatások között viszont napjainkig fennmaradtak a falusi életmódhoz, a gazdálkodáshoz
fűződő munkák: kapuk, kerítések, ház-vasazatok készítése, a haszonállatok vasalása, patkolás, eszköz- és szerszámjavítás.
A vas megmunkálásában a pontos munka, a szép, egyenletes kovácsolás, a hasznos és
nemes forma és finom kivitelezés számított elsődlegesnek. A paraszti használatban művészi
díszítés ritkán, és inkább tulajdonjelként való használatban jelenik meg. Mint láttuk a
limitációkban, az egyszeriíbb, simán kivitelezett darabok kapják a „paraszt" jelzőt, elsősorban
azért, mert a paraszti rétegek életében a használati tárgyak voltak túlsúlyban. Sem anyagi, sem
társadalmi helyzetük nem engedte meg a művesebb, cifrább tárgyak mindennapi alkalmazását.
A 18. századtól a gazdagabb falusi rétegek használatában jelentkeznek a díszített tárgyak, s ez a
vastárgyakra is érvényes, hogy aztán a jobbágyfelszabadítás után a népművészet egészében a
díszesebb, reprezentatív tárgyak váljanak uralkodóvá, s a szegényebb néprétegek mindennapjaiba is behatoljanak. Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy a paraszti háztartásban nemcsak az egyszerű kivitelezésű, a helyi kovácsmester által kovácsolt, de a technikailag
fejlettebb típusú, a hámorokban vagy céhes mesterek által készített vásárokon vett darabok
is bekerülnek, olyan eszközök és tárgyak, melyek a paraszti életmódban is a mindennapi
életben újításokat, a munkában technikai váltásokat hoznak (kaszák, kapák, vasekék, réztéglázók, később szenes vasalók, vasedények, üstök, bográcsok stb.)
A kovácsmesterek általában a tárgyak művészi megformálásában alkalmazták a kivágás,
csavarás, tűrés , árkolás, szegecselés, pecsételés, pontozás, mélyítés, vésés, gravírozás technikáját. Különösen szerszámok fejét (bárd, fejsze) látták el díszítéssel, egyrészt tulajdonjelként,
másrészt mesterjelként. Mesterjelként névjellel is találkozunk. A magyar kovácsmunkák
közül igen változatos formákat az ablakokra készített kovácsolt vasrácsok, ajtó- és kapu pántok, sarkak, zárak, lakatok mutatnak. A régi tárgyak kiszorulásával ezek a díszítési módok más
tárgyféleségekre vándoroltak át, a később használatba és divatba jött díszmű kovács tárgyakon, vaskereszteken és vaskapukon.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a kovácsmesterség kialakulása, fejlődése szorosan
összefonódik a gazdaság-, a technika, sőt a hadi technika, általában az ipar fejlődésével és
38
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történetével. A népi kovácsmesterek munkája rendkívül fontos volt a szegényebb társadalmi
rétegek tárgyszükségletének kiszolgálásában. Kezük alatt fennmaradt az ősi kézi megmunkálás technikája, sőt az állattartásban oly fontos patkolókovács napjainkban is szükséges
mesterség. A népi használatnak szánt, mindennapi háztartási tárgyak egyszerűek, ritkán
kapnak díszítést (bárdok, balták), a népi mesterek sem dátummal, sem névjeggyel nem látták
el tárgyaikat. A datált darabok általában vagy hámorokból vagy céhes mesterektől vásárolt
vásári árú. Viszont a 18-19. századtól a falusi kovácsmesterek közül kerültek ki a munkaeszközöket és tárgyakat újító, feltaláló mesterek, az egyszerű , de leleményes megoldások,
sokszor egyedien formált tárgyak is. A kovácsmesterség gyakorlásához igen sok hiedelem
fűződik. 39

Napjainkban a kovácsmesterség megújulása a kovácsolt díszművek megnövekedett igényének felel meg. A díszkovácsok munkája, technikája a megőrzött kézi kovácsolás technikáján alapszik, de céluk és célbavett vásárlórétegük, a jelen társadalmában megváltozott,
nemcsak a falun élő társadalmi rétegek, de a polgári, nagypolgári réteg tárgyigényét is
kiszolgálja.
A Csíki Székely Múzeum vasgyűjteményében legtöbb tárgy népi kovácsmesterség eszköz
és tárgyvilágához tartozik. A kiskatalógus, e gyűjtemény néhány datált, vagy érdekes megoldású darabjának leírását közli.

Katalógus
TIZEDESMÉRLEG, 1741
CSÍK
Kovácsolt vasból készült, egykarú
római vagy tizedes decimális) mérleg.
Fő rúdja a tolómérce, beosztással, rombusz alakú , egyik végén négyszögű
gombban végződik. Másik végén a rúd
lapos, mindkét oldalán egy-egy nyelvvel, szegecsekkel rögzített súlykarokkal, láncokkal, és horgokkal, amire a
súlyokat akasztották. Lapos, köralakú
fejben végződik. Egyik felén nyomott
(pecsételt) évszám: „17/ 41 ". Fölötte
négy kis rovátka ellenkező irányba hajló, alatta lefelé hajló, levelet(?) imitáló
forma, valószínűleg mester (műhely)
jel. Másik oldalán félkörben helyezkedő betűjegyek: „E.M.C." és alatta ismét
a levelet imitáló mesterjegy. (Feltételezhetően nem helyi, inkább specializált kézmííves vagy hámori munka).
Származási és gyűjtési helye, ideje
(egyelőre) ismeretlen.
Mérete: H=58 cm; V=2; 4 cm.
CSSZM N/ ltsz. 4 1 7
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KOVÁCSOLT LAKAT, 1777
CSÍKSZEREDA
Vastag kovácsoltvas lemezből összeszegecselt lakat.
Teste kerek, felső részén két kiemelkedő , lekerekített
füllel, amibe a lakatkengyel illeszkedik. A kengyel hajlított, vastag, tömör pánt, szegeccsel rögzítették. A test
mindkét oldalát középen vaspánt erősíti, amit szintén
szegecsek rögzítenek. A vaspánt vízszintesen 3 négyszögre osztott, amiből a két szélső átlósan metszett, középen
„X" minta. Alján szintén kis pánt, egy szegecs tartja. A lakat
előlapjának két oldalán két sorban a gravírozott monogramok „D. L./ G. S." és alatta évszám „17/77". Feltehetően
német munka, erre enged következtetni az „L" és „G" betű
gótikus formája. Mestere ismeretlen. A kengyel belső részén, két sorban bepecsételt kis dupla háromszög, valószínűleg a mesterjegy.
Zárszerkezete titkos, feltehetően az alsó pántocska kimozdítása nyitotta vagy zárta a lakatot. A rejtett, kívülről
rávert zárószerkezetek, pántok a középkor technikájára
jellemző , a 19. század fordulóján tűnik el ez a megoldás,
felváltja az újabb típusú technika. Zára már nem működik.
Csíkszered ából származik.
Mérete: M=lO cm; Átm=lO cm; V=3 cm.
CSSZM N/ ltsz.2120
KOVÁCSOLT LAKAT, 19. század első negyede
CSÍK
Pajzs alakú, vastag kovácsolt lemezből összeszegecselt
lakat. Hámori darab. A kengyelt mindkét felén nagy szegecsek rögzítik. A test első felén a kulcslyukat rejtett kis
lappancs fedi, ami a klasszicista homlokzatok és ajtók stílusát imitálja. A boltívben fekvő „S" minta széle fogazott. A
lappancs közepén levő rombusz alakú rátét hiányzik, csak
a nittszeg helye és a rátét nyoma látható. Zárszerkezete már
mélyített, az újabb, süllyesztett zárú lakatok technikáját
alkalmazza, mely a 19. század elején váltotta fel a kívül
záródó lakatokat. Analóg formájú és felépítésű lakat a zalaegerszegi börtönból való,40 ami bizonyítja, hogy a lakattípus és forma általánosan elterjedt, külső jegyeiben csak a
kisebb változtatások (a timpanonban az „S" minta, a szegélyrész díszítése, a lappancson levő rátét mintája) eltérő
ek. Feltehetően nem helyi mester készítette. Gabonásra
használták, származása, begyűjtési helye (egyelőre) ismeretlen.
Mérete: M=16 cm; Sz=l 1 cm V/ Mé=2,5 cm.
CSSZM N/ 1408 05

40
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KOVÁCSOLT LAKAT, 19. század első negyede
CSÍK
Pajzs alakú vastag kovácsolt lemezből összeszegecselt lakat.
A kengyelt rögzítő két nagy szegecs közül a baloldali már nem
az eredeti, egy kisebbel helyettesítették. Az előzőhöz hasonló
darab. Az előlap közepén a kulcslyuk rejtett, a lappancs klasszicista stílusú timpanont és ajtót idéz, a bolthajtásban vízszintes
„S" minta. A lappancs előlapján rombusz alakú rátét, stilizált,
a szövésmintákból ismert csillagot formáz. Ez arra utal, hogy
egyazon mestertől vagy műhelyből származik. Szintén gabonásra való lakat. Nem helyi mester munkája, feltehetően kézműves munka. Felgyűjtési és származási helye ismeretlen.
Mérete: M=18 cm; Sz=l 1 cm; V/ Mé=3 cm; FülM=5 cm FV=2
cm.
CSSZM N/ ltsz.1407
PECSENYEFORGATÓ VILLA ÉS LAPÁTKA, 19. század
CSÍKSZENTIMRE
Kovácsoltvas munka, valószínűleg helyi mester készítménye. Egyik végén kétágú, pecsenyeforgató villa, másik végén
lapátka. Az összekötő rudacska négyszögű, a kétágú villa szintén, a lapátka mélyített. Formára a 18. századi pecsenyeforgató
daraboknál kisebb, kézbeli szerszám, kisebb ételdarabok forgatásához használták. Különösebb dísze nincs, egyszerű használati darab. Vásárlás útján került a múzeum tulajdonába.
Mérete: ÖH =36 cm; VillaH = 10 cm; LapátH =8 cm; VillaSz=4
cm; LapátSz=6 cm; V=l cm.
CSSZM N/ ltsz.1355

GYERTYATARTÓ, 19. század
CSÍK
Népi kovácsoltvas munka. Fatalpon álló, teste öt kovácsoltvas, csavart tartórúd, amit felül kovácsolt, kör alakú vaslemezgallér (pánt) fog össze, kihajló fogóval. Alsó részén a tulajdonképpeni gyertyatartó egyszerű , vékonyabb vaslemezből készült. Talpa kerek, lefelé hajló peremmel, rajta öt lyuk, ezeken
áthaladnak a tartórudak. Ennek is kihajló fogantyúja van. Ebbe
illeszkedik a szintén lemezből hajlított gyertyatartó kupak,
átmérője az átlagos vastagságú gyertyáé. A gyertyatartó kupak
a rúdakon fel- és lefelé mozdítható, a gyertya fogyásának
mértékében. Egyszerű, nemes formájú . Származási és felgyűj
tési helye ismeretlen.
Mérete: M=22 cm; Átm=5 cm; Fatalp átm=l 1 cm.
CSSZM N/ ltsz. 144
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VASHÁROMLÁB, 19. század;
CSÍKLÁZÁRFALVA
Népi kovácsoltvas munka. Három, derékszögben hajlított
vaspánt lábon áll. Belső vége hegyes, a láb vége visszahajtott.
Felül szintén kovácsolt vaspántból való karika fogja össze. A
lábakat szegecseléssel rögzítették a karikához. A lábak mélyen
benyúlnak a karika belsejébe, így szűkebb fenekű edényeket is
rá lehetett helyezni. A tárgy kissé asszimmetrikus, a kör elosztása nem pontos. Aránylag jó állapotban van. Csíklázárfalváról
vásárlással került a múzeum tulajdonába.
Mérete: M=l 7 cm; Átm=23 cm; V=l cm (a lábaknál néhol
vastagabb). CSSZM N/ ltsz. 2103
KARDMARKOLATÚ NYÁRS, 19. század;
CSÍK
Népi kovácsoltvas munka, teste hosszú rúdból áll, amit háromnegyedénél megcsavartak, ez a nyele, majd felétől kardszerűen laposra kalapáltak. Ez a nyárs tulajdonképpeni „dolgozó"
része hegyes. A markolati rész kissé vastagabb, kardhoz hasonló, négy vaspántot rögzítettek rá, ennek végei visszahajlók.
Legvégén kis vaskarika, a nyárs felakasztására szolgál. A nyílt
tűzhelyen használták, nagyobb húsdarabokat húzták rá. Felgyűjtési és származási helye ismeretlen.
Mérete: H=127 cm; V=2 cm; Nyél H=60 cm; élH=57 cm;
markolatH = 10 cm.
Rajz: Turcza László
CSSZM N/ ltsz.1704
ÁCSBÁRD, 19. század utolsó negyede;
CSÍK
Melegen kovácsolt darab, fejszefokból és lapból áll. Lapján
gravírozott, stilizált virágminták. Középen egyeneságú, kettős
hullám-indás virág, alatta kis fordított tulipán, szélén kettősszá
rú stilizált virág-ág. Származási helye ismeretlen, gyűjtéssel került a múzeumba. (Lehet, hogy csíkszentkirályi kovácsmester
munkája).
Mérete: A dolgozó fej H=18 Sz=18 cm; Foka: H=6 cm Sz=4
cm M=4 cm. CSSZM N/ ltsz.102
ÖSZTÖKE, 19. század utolsó negyede;
CSÍK
Az ekevas tisztítására és olykor az állatok„bíztatására, ösztökélésére" szolgáló népi vaseszköz. Rúdvasból kalapált. Van nyele, ami karikásan visszahajló és egy lapított kapa alakú feje.
Közönséges eszköz. A fejen gravírozott minták, félkörök és
szilvamag. Három nittszeggel erősített. Feltehetően gyűjtés útján került a múzeumba, a korai időszakban.
Mérete: ÖH=60 cm; NyélH=55 cm; FejH=5 cm; FSz=6 cm.
CSSZM N/ ltsz.247
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BÁDOGLÁMPÁS, 19. század vége
CSÍK
Bádoglemezből készült, hajlított, forrasztott, szegecselt füllel és
ajtóval. Belülről tulajdonképpen gyertyatartó, kis gyertyatartó kupakkal. Teste hengeres, Kupakja púpos, két típusú hidegvágóval
belülről kifele vágott szellőztető , ugyanakkor világító nyílások,
pontozóval mélyített díszsorok. A kúpos tetőn körkörösen egymás
után, a hengeres testen körkörösen fenyőág alakzatban, ajtaján
négy sorban helyezkednek el a nyílások és pontozások. Az ajtón kis
visszahajló reteszpánt, ami a testen levő akasztóba zárul. Egyszerű,
de leleményes megoldású darab, helyi kovács, illetve lakatosmester munkája.
Méretek: Átm=30 cm; M=l 1 cm.
CSSZM / ltsz. 15 2
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FARKAS IRÉN
DATE PRIVIND ME~TE~UGUL POPULAR AL FIERÁRITULUI DIN CIUC

Rezumat
Lucrarea prezinta pe scurt evolutia me~te~ugului popular al fieraritului din zona
Ciucului, oferind date privind me~terii fierari populari, enumerati ín conscriptiile generale
din secolele 17 -18. in secolele 13- 14, prima faza de prelucrare a minereului, topirea ~i
forjarea au fost preluate de forjele de fier. 0 forja a funqionat ~i ín zona Ciucului, la Madara~
(Csíkmadaras), proprietate a principelui Mihail Apafi, fierul fiind folosit numai pentru
acoperirea necesitatilor gospodariilor princiare.
Fierarii din sate au realizat mai mult lucrari de reparare, au confeqionat unelte, ustensile
~i obiecte de uz pentru gospodariile tarane~ti. Uneltele ~i modul lor de realizare, manuala
in general, au ramas neschimbate. Ei se ocupau ~i cu potcovaritul ~i vindecarea animalelor
(cai, bovine), rolul ~i statutul lor social fiind foarte apreciat in societatea taraneasca. Trebuie
sa mentionam, ca intre obiectele, uneltele ~i ustensilele folosite in gospodariile tarane~ti, i~i
au locul ~i produsele manufacturale sau piesele lucrate mai deosebit de me~terii breslari.
Cele confeqionate de me~terii populari sunt, de obicei, obiecte de uz, sumar decorate ~i
rareori datate. Obiectele me~terilor breslari cumparate din targuri sunt deseori
ornamentate sau datate. in catalog prezentam cateva dintre aceste obiecte, precum ~i unele
piese mai deosebite confeqionate de me~terii locali.

FURTHER DATA ON THE FARRIERRY IN CIUC {CSÍK)

Abstract
The paper shortly discusses the history of farrierry in Ciuc (Csík), adding more
information to what we knew about smiths. The craft's development in Hungarian regions,
also in Transylvania is in close relation with the growth of the economy and industry of
Europe.
What is special in farrierry is that the ore and the quarries were the property of the ruler
prince. ln the early Middle Ages the ore exploitation and its primary processes were
overtaken by water operated sites, hammer mills, so metallurgy (melting the iron) became
a distinct profession. Ore was turned into iron and released into circulation in the form of
bars. This is where smiths and merchants purchased them from. From the 1sth century
hammer mills also started to produce ready made objects, ploughs, hacks, spades, axes and
scythes. A hammer mill operated at the bound of Madara~-Ciuc (Csíkmadaras), producing
iron bars for prince Mihálb Apafi and his court.
Starting from the 14t century the role of guilds also became important in the
development of this craft. The rural smiths practiced their profession at their homes,
manually processing the iron bars they bought from hammer mills. Their basic tools and
vocabulary did not change in time. Smiths produced plain utilitarian objects for everyday
use in agriculture, animal husbandry or around the household, without any decoration.
They were the ones that shod the animals (horses, cattle) and also cured them, so their role
in the village was considerate.
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A KOLOZSVÁR-HÓSTÁTI SZÜRETI BÁL

Gál Tünde
A hóstáti közösség magukat a polgári mesterségek mintájára „földésznek" nevező tagjai
jellegzetes zöldségtermesztési és mezőgazdasági kultúrát, valamint szellemi életüknek keretet adó saját intézményrendszert alakítottak ki és működtetnek.
A hóstáti kultúrotthon jelentős szerepet játszik a közösség életében, formálásában, a
fiatalok számára teret biztosít az együttléti alkalmaknak. Az 1996-ban visszakapott Józsa Béla
hóstáti kultúrotthonban különböző rendezvényeket szerveznek a fiatalok számára, itt tartják
meg minden évben a hagyományos szüreti bált. A művelődési ház megléte, az újraindult
Virágos ifjúsági táncszervezet a fiatalokat összetartja.
A hóstáti közösség számára ez egy továbbélő szokás, mivel generációkon át hagyományozódott, az idősebbek átadták tudásukat a fiataloknak, akik már kiskoruk óta aktív résztvevői
az eseménynek. Az ipari fejlődés és a szállításban bekövetkezett változások gyökeresen
befolyásolták a hagyományosan megtartott szüreti bált, bizonyos elemek megváltoztak.
A szokásesemények elemzésekor a kommunikációs aktusok összetevőire, az objektum, a
szubjektum és a kód fogalmára is figyelmet kell fordítani. 1 Dolgozatunkban a következő
szempontrendszert követjük, mely által részletes képet szeretnénk nyújtani a szokás összetevőiről és az idők során alakult változásokról: térhasználat; időhasználat; személyek, szerepek, szereplők; a szokás szövegei; a szokás akusztikus kódjai; a szokás vizuális kódjai; a szokás
tárgyi kódjai; táplálkozás; növényi jelképek; az állatok helye és szerepe; a kinezikus kódok.
Az egyre növekvő „belvárosban" rendeletek szabályozták az állattartást és az állatokkal
való közlekedést, bizonyos körzetekben betiltották ezeket. Így megkezdődött a zárt utcaközösségekben élő hóstáti családok területi szóródása. A Hídelvéről a Kerekdomb, Nádas tere,
Szőlő-Csillag és Szentgyörgy-hegy felé. A Külmagyar utcai hóstátokból a Bulgária telepen és
Cukorgyár utca környékén át, a Kölesföld irányába. 2 A Külközép utcából a Pata utca, Békás,
Szopori út, valamint a Tóköz irányába. A területi szóródás miatt a kerületek külön tartották
a szüreti bált, mivel nem volt egyetlen közös termük.
A szüreti bál felvonuló jellegű szokás, általában lovasszekerekkel vonultak fel az utcán. A
szekeren ült a Bíró, a Bíróné és a kiscsőszök. Őket követték a többiek, de ma már ez nem
lehetséges, mivel megtiltották az utcákon a lovasszekerekkel való közlekedést. Az urbanizáció tömbházépítési programja miatt nehezen tudták megszervezni a bálokat, 1996 óta a
kerekdombiJózsa Béla kultúrotthonban tartják a szüreti mulatságot. A bál napján készülnek
a fényképek, régen egy gazda udvarán, ma már ott, ahol van lehetőség - mert tömbházban
ezt nem lehet megvalósítani. A szép udvar fontos, mert csak ilyen helyen lehet szép páros
és csoportképet készíteni.
A szüreti bál időpontját a gazdasági munkálatokhoz igazítva választották. Szeptember
utolsó szombatján rendezték meg, amikor az aratás már befejeződött, de a betakarítás még
nem kezdődött el. Tudván azt, hogy a hóstáti gazdáknak január 1-jétől december 31-ig
mindig van munkájuk, így a szüreti mulatságot nem lehet későbbre halasztani.
1
2

NIEDERMÜLLER 1981, 181.
PILLICH 1980, 57.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 225-230.
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GÁL TÜNDE
Szubjektumnak nevezzük azokat az individumokat és csoportokat, akik a kódrendszer
elemeit meghatározott szabályok szerint felhasználva egy adott kulturális szöveget (a
szokáseseményt) létrehoznak és fenntartanak. 3
A szüreti bál résztvevői között megkülönböztethetünk aktív és passzív személyeket. Aktív
személyek a szervezők és a különböző szerepekkel ellátott személyek (fekete betyár, cső
szök, Bíró és Bíróné, terem-gazda, szőlő-gazda, zene-gazda), passzív személyek a nézők, kik
egyrészt a csősztáncért, másrészt az azt követő mulatságért vesznek részt a bálon.
A szerepek a generációs különbségeket és a közösségben elfoglalt helyet tükrözik. Minden
évben más személyek szervezik a bált, ez attól függ, hogy kik vállalják. A hóstáti bál az iparosítas
előtti időben zártkörű volt, csak hóstáti családok vehettek részt, de mivel a változások hatására
csökkent a közösség belső kohéziója, manapság ez már nem így van, mindenki meghívhatja a
barátját vagy ismerősét. Hagyományosan a szülők határozták el, hogy a csőszfiú melyik lányt
választja párjának és az hóstáti kellett legyen, de mivel elmosódtak a határok nemcsak a hóstáti
körzetek között, hanem más városi rétegekkel szemben is, manapság a fiatalok döntik el, hogy
ki lesz a párjuk a bálon. A mulatás mellett a párválasztás is fontos a szüreti bálon. A nemek közti
szerepek is felcserélődtek, mivel manapság a csőszlányok választanak párt maguknak. A bált
megelőző napon a csőszök feladata feldíszíteni a termet.
A Bíró és a Bíróné olyan hóstátiak, akik az adott évben házasodnak, ők tanítják a táncokat
a gyerekeknek és az ifjú pároknak. A fekete betyár olyan férfi, aki viselete által is jelzi, hogy
készül nősülni, ő értesíti a családokat, gazdákat a bál rendezéséről. A terem-gazda, zene-gazda, szőlő-gazda idősebb házasok, akik - ahogyan a nevük is jelzi - a teremért, a zenéért és a
szőlőért felelősek.

A szokás szövegei közt megkülönböztethetünk mindennapi és a szokáseseményt kísérő
szövegeket.
A bál teremhez érve a Bírót és a felvonuló csapatot a terem-gazda, szőlő-gazda és zene-gazda fogadja, ahol vicces beszélgetésbe kezdenek. A szőlőgazda kérdezi a Bírót: „Mi járatban
vannak?"/ Bíró: ,Jöttünk szőlőt őrizni."/ Gazda: „Kivel?" Erre a Bíró rámutat a párokra és
elmondja a nevüket. A szőlőgazda megkérdezi, hogy tudnak-e mást is, és erre azt felelik, hogy
tudnak énekelni és táncolni. A bál a csőszők énekével, és táncával kezdődik:
„Megkapáltuk szőlőinket az idénre is,/ Nem sajnáltuk rá erőnket, vesszük hasznát is./
Isten hozta vendégünket, hogy tartsuk meg szüretünket, / Fogyasszák a szőlőinket saja-huja-haj. // Vígadoznak, mulatoznak lenn a faluban,/ A legények, a leányok benn a tilosban,/
Hogyha én közéjük állok, akkor húzzák a cigányok,/ Akkor mulatnak a lányok saja-huja-haj.
// Megkapáltuk szőlőinket másodízben is./ Kipréseltük szőlőinket, vesszük hasznát is./
Fáradozva emlegetjük a szüret nevét,/ Nosza pajtás igyuk a levét./ Igyuk a levét."
„Az én szoknyám három arany zsinóros,/ Tegnap vette a csősz legény a csínos, / Zsinoros
a ruhám, csősz legény az én babám, / Ezer pengőt költött rám. // Azt beszélte ma este az
ifjúság,/ Tartson soká a szüreti mulatság./ Ne legyen kedvetlen közöttünk ma senki sem,/
Mulassunk hát jó kedvvel.// Megkezdődött ma este a nagy szüret,/ Szőlőt lophat mindenki,
mennyit lehet,/ A lopás nem tilos, de akit a csősz megfog,/ Fizeti a bírságot."
A szokás akusztikus kódjai két részre oszthatók: zenei (hangszeres) és nem zenei kódok.
A tánc kezdetén az első csárdást hangszeres zene kíséri és tánc közben a fiatalok énekelnek:
„Megérett, megérett a fekete szőlő,/ Ne menj arra csinos barna kislány, megfog a kerülő.
//Nem félek, nem félek, én a kerülőtől, /Inkább félek, sej de inkább félek a csősz szerelmétől.
//Juliska, szép kislány, felmászott a fára,/ Belement, sej, belement egy szálka a lába szárába.
// Piszkáld ki, piszkáld ki, piszkáld ki belőle, / Nem piszkálom, egye meg a fene, hadd
maradjon benne."

3
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A hangszeres zene és az éneklés mellett napjainkban már korszerű zenei felszerelések is
biztosítják a mulatáshoz szükséges hangulatot.
A szokás vizuális kódjaihoz sorolható a koszorú, ami központi szerepet foglal el a szüreti
bálon. Két koszorút készítenek (kis- és nagykoszorú) levélből és szőlőből, a koszorúk
közepébe egy-egy üveg bort helyeznek. Éjjel ezeket a koszorúkat kisorsolják. A hóstátiaknál
is ismert volt a szüreti bálon szervezett tombola: mindenki megvásárol egy számot és ezeket
éjjel kisorsolják.
Tárgyi kódoknak tekintjük mindazokat a fizikai materiális elemeket, amelyek egy
adott szituációhoz kötődve kerülnek felhasználásra. 4 A tárgyi kódokhoz tartozik a viselet
és a kellékek.
A gyerekeket is beöltöztetik csősz ruhába. A lányok magyar ruhát viselnek, ami Hóstáti
stílusú ruha (a szoknya nem térd fölöttig ért, hanem a csizma száráig, az ingen piros masnik
vannak, a derekán fodorral). Az alsószoknyákat kikeményítik, és a felsőruha is keményítve
van három piros zsinórral rajta. A kötény fehér ugyancsak három piros zsinórral. A mellény
piros színű és fehér zsinóros díszítés van rajta. A mellénybe piros szegfűt tűznek.
A fiúk a hóstáti priccses nadrágra fehér rakott gatyát vesznek, fehér rakott ingujjal, fekete
mellénnyel. A kalapba fehér szegfűt tűznek, piros szalaggal és árvalányhajjal díszítve. A
mellényre pedig fehér dísz zsebkendő kerül és fehér szegfű, aminek a virága felfele állt, azt
jelezvén, hogy a legény még nincs megnősülve.
Azok a legények, akik nősülni akartak a következő évben, fekete betyárnak öltöztek.
Nekik a bő gatyaszár és az ingujj fekete színű volt, fekete inget és piros mellényt viseltek. A
kendő a derekukon meg a vállukon is piros volt, ellentétben a fiatalabb legényekkel, akiknek
zöld volt.
Az asszonyok már nem tesznek pártát, hanem kendő kerül a kontyukra. A kendő ugyanabból az anyagból készül, mint a szoknya. A piros mellényt felváltotta a fekete, ami szintén
fekete gyönggyel van díszítve és piros szegfűt tűznek rá.
A férfiaknak az öltözéke hóstáti ruha volt: fekete priccses nadrág, fehér egyszerű ing,
fekete mellény, fekete kabát. A kalapról lekerül a piros szalag, az árvalányhajat a búzakalász
helyettesíti, fehér szegfű helyett pedig piros szegfű kerül. A kabátra fehér díszzsebkendőt
tesznek, és piros szegfűt a virágjával lefelé, ami jelzi, hogy ők már házasok.
A Bírónak és a csőszfiúknak kötelező kellékük a fokos, aminek a jelentősége, hogy a fokos
segítségével őrízték a szőlőt. Mindenkinek, fiúknak, lányoknak, kicsiknek, nagyoknak a
csizma fekete és vasaltszárú, csak szüreti bál alkalmával tesznek rá sarkantyút.
Régebb a csőszlány készítette a viseletet a párjának és öltöztetőasszonyt fogadott a
legénynek, de napjainkban már mindenki otthon készíti el saját magának a viseletet és ha
nincs megfelelő viseletük, akkor kölcsönkérik. Régebb a fiatalok reggelig viselték az öltözetet, manapság a tánc után már átöltöznek mindennapi ruhába.
Szokás szerint sülthússal, krumplival és vörös dinsztelt káposztával vendégelte meg a csősz
lány a párját, de ez manapság már elmarad és átveszi helyét a „battyú". A családok a bálba fonott
kézikosárban viszik az ételt (sütemény, szendvics, sör, bor, különböző udítők).
A növényi jelképekhez sorolható a koszorúhoz, a teremhez és a felvonuló szekerekhez
szükséges zöld gallyak, melyek a termékenységet szimbolizálják.
Növényi szimbólumok a viseleten megjelenő piros és fehér színű virágok, melyek a
személyek státuszát jelképezik.
A szüreti bálon a kidíszített lovasszekereknek fontos szerepük volt, a lovat is feldiszítették
és így vonultak a teremig.
A kinezikus kódokhoz tartozik az együttjárás, a felvonulás és a tánc. A bálon főleg a
táncnak van nagyobb jelentősége, amit a hóstátiak rendbélinek neveznek.

4

NIEDERMÜLLER 1981, 186.
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GÁL TÜNDE
A rendbéli egy táncsor, ami kezdődik a lassú csárdással, utána gyors csárdás, keringő, lassú
sottis, gyors sottis vagy kiforgatós, ugrálós vagy gyors keringő, négyes, és a gólyával ér véget.
A rendbéli mellett más társasági táncok a tangó, pingvin tánc és kacsa tánc. Ma már
könnyűzenét is megszólaltatnak a bálokon, de nem maradnak el a hagyományos táncok sem.
A hóstáti szüreti bál bizonyos elemei megváltoztak, viszont napjainkban is megtartják és
arra törekednek, hogy megőrizzék ezt a hagyományt. A közösség számára a szüreti bál
identitásmegfogalmazásként, a közösséghez való tartozásként is él és elősegíti az egyének
közötti interakciót.
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BALUL CULESULUI STRUGURILOR iN COMUNITATEA HOSTATIANÁ DIN CLUJ
Rezumat

Balul culesului strugurilor este un eveniment important ~i traditional in comunitatea
hostatiana din Cluj (Kolozsvár). Lucrarea prezinta schimbarile petrecute sub influenta
transformarii societatii ~i modernizarii conditiilor de viata ale comunitatii in desfü~urarea
traditionata a balului, ~i interpreteza codurile simbolice importante, legate de acest obicei:
spatiul ~i timpul, participanti ~i roluri, texte, obiecte ~i coduri vizual-acustice.

THE VINTAGE BALL OF THE HÓSTÁT COMMUNI1Y FROM KOLOZSVÁR
Abstract

The vintage ball has always been a special ceremony and traditional event for the Hostat
community for many generations. lt is an event through which people celebrate the grape
harvest and it is also an occasion for meeting and having fim. Because of urbanization and
the changes which occured in transportation the whole ceremony has changed throughout
the years. The current paper analyzes these changes and also tries to interpret the different
codes and symbols of the celebration: the significance of place and time, people and
different roles, texts, objects, visual and acoustic codes.
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KÖZÖSSÉGI NORMÁK ÉS EGYÉNI HIVATÁSTUDAT A
CSÍKSOMLYÓI REMETE ÉLETÉBEN

Kádár Kincső
• Bevezetés
Az alábbiakban a csíksomlyói remete életmódját, remeteségének alapvonásait és életfor-

májának megnyilvánulásait mutatom be - korántsem a teljesség igényével-, az őt körülvevő
közösség 1 perspektívájából, valamint az egyház és az általa elmondott hivatástudat alapján.
Ezen egyszerű probléma relevanciája a két tábor - a remete és a közösség - egymáshoz való
viszonyulásában érhető tetten, mégpedig az eltérő értékítéletek, elvárások szintjén. A közösség sztereotípiákat állít fel a remete életmóddal kapcsolatban, amelyek főleg a remeteség
aszketikus, zárkózott életformájához kapcsolódnak. Ugyanakkor a remete összhangban 2 van
a jelenlegi társadalommal, és hivatástudatával összeegyeztethető, hogy biológiai-fiziológiai
létéhez szükséges technikai eszközöket vesz igénybe. Ebből is adódik a közösségnek az a
következtetése, miszerint megváltozott viselkedése hátráltatja spirituális feladatai elvégzését, és ezt a magatartást környezete esetenként devianciaként3 kezeli. A deviancia fogalmat
szociológiai értelemben Kai T. Erikson alapján használom, így ebben a megvilágításban a
közösségek határfenntartóak, tagjaik cselekvésköre meghatározott, és hajlamosak arra, hogy
a körön kívüli viselkedést, jelen esetben a remetéét, helytelennek tartsák. 4 A narratívákban
megegyező adatok a következők: Kedves Béla 1958-ban született, Csíkpálfalván élt, 1987-től
remeteéletet él Csíksomlyón. Világi emberként kilenc évig az asztalosként dolgozott. Kilenc
hónapot tevékenykedett a csíksomlyói ferences rendi szerzetesek között. Remeteségének
hetedik esztendejében tett fogadalmat, és vette fel az Antal nevet. 1989-ben villámcsapás
érte, melynek helyszínén emléktáblát állított. Feladatköréhez tartozik a Salvator kápolna
karbantartása, és a harangozás.
Kutatásaim középpontjában az a kérdés áll, hogy rendelkezik-e a remete azokkal a
tulajdonságokkal, amelyeket az őt körülvevő társadalom elvár, vagyis, hogy az egyház által
legitimizált szerepkört betöltő lelki vezető személyisége 5 hogyan vetítődik ki a közösségre,
és a közösség ezt hogyan interpretálja. Mindkét szereplő szempontjából érdemes megfigyelni azt a vallási kontextust, amelyben ez a kapcsolat működik. Tomka Miklós kvantitatív
módszerekkel végzett kutatásai, vallásszociológiai munkái igen tág kontextusban tüntetik
1
2
3

4
5

Kisközösség, amely az adatközlőkre korlátozódik.
Napirenden van a társadalom működésével, amennyiben lehet, igazodik a jelen technikai fejlettségéhez:
rendelkezik motorkerékpárral, mobiltelefonnal, a villany is be van vezetve a házába.
Erikson állítása szerint közösség csak úgy létezhet, ha létezik deviancia. Deviáns ennek értelmében az,
akinek cselekvései a csoport határain kívülre tevődnek, a csoport normáihoz képest határozódik meg a
csoport által elutasított magatartásforma. ERIKSON 2001, 44-45.
ERIKSON 2001, 44-45.
A szentemberekkel foglalkozó kutatások megkerülhetetlennek tartják a lelki vezető személyiségének vizsgálatát, mivel képes kell legyen arra, hogy a közösség elvárásainak megfelelő módon eleget tegyen. Karizmatikus
egyéniség kell legyen, aki képes maga köré gyűjteni emberek csoportját. SÁNDOR 2000, 109.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 231-262.
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fel a vallásosságot. Románia adatait Tomka komparatív módon értelmezi: a megyéket Erdélyhez, Erdélyt Romániához, Romániát Európához hasonlítja. Egy olyan országban, ahol magas
a vallásos emberek száma, felekezettől függetlenül kialakul a valláshoz való pozitív attitűd. 6
Ebben a kontextusban értelmezve a remete és a közösség kapcsolatát, látni fogjuk a vallásos
közösség viszonyulását a „még" vallásosabb remetéhez. Tomka Miklós vallásszociológiai
eredményeit felhasználva Európától eljutunk Csíksomlyóig, a magyarság legnagyobb zarándokhelyéig. Kérdés az is, hogy a Csík környéki katolikusok igényeire lehet-e válasz a remeteség mai napig tartó fennmaradása. Nem elhanyagolandó az sem, hogy hol és milyen
közegben jöhet létre a remeteség, milyen igények működtetik, a remetének milyen elvárásoknak kell megfelelnie. A tágabb kontextus keretként szolgál a remeteéletmód megértéséhez, kitérek a fenti probléma vizsgálatára is.
A legizgalmasabb kérdéscsoport: hogyan lesz valaki remete, mi motiválja arra, hogy ezt a
hivatást válassza, és hogy honnan szerzi a remeteséghez szükséges tudást? Összehasonlítva
a remeteséget a klasszikus egyházi (lelkészi, papi) pályákkal, a remeték kiképzésére vonatkozó irodalom igen szegényes, ráadásul kétezer évvel ezelőtti, majd a középkorban idősza
kosan megújuló életformáról, hagyományról van szó. Számomra kérdés az, hogy miért
választja a remeteséget egy 21. századi ember, és hogy milyen elemekből konstruálja meg a
remete-képet. Elméleti keretként a kortárs vallásszociológia, vallásantropológia, vallásnéprajz és hagiográfia eredményeire, leírásaira támaszkodom.7 Szinkron és diakron módszert
alkalmazva, bepillantást nyerhet az olvasó e kép alakulásába. Kedves Béla a remete életmód
alappilléreit diakron szempontból a múltból meríti, és nem véletlen az sem, hogy miért
éppen Szent Antalt követi, és hogy melyik Szent Antalt, az ókorit vagy a középkorit. Érdekes
kérdés az is, hogy pontosan hogyan függ össze mindez a fogadalomkor felvett Antal testvér
névvel. Az évszázadok során a remeteség szemlélete számos változáson ment át. A szerzetesrendek különböznek egymástól, tanításaik, alapelveik is más-más módon jutnak kifejezésre.
Valamelyik Szent Antal nyomdokain halad-e a csíksomlyói szentember, vagy a szemlélete
kialakulásában szerepet játszott a harmadrendi ferences szerzetesi fogadalma is? Szent
Ferenc életén és tanításain keresztül betekinthetünk a középkori szerzetesek és a megújuló
remeteség életébe, illetve az ezektől némileg különböző ferences remeteségbe. A magyar
néprajztudomány remeteséggel, remetékkel foglalkozó szakirodalma viszonylag szegényesnek mondható. A hagiográfiai írások, egymásra hivatkoznak, és gyakorlatilag ugyanazokat a
sztereotípiákat ismétlik. Magyar nyelven Barna Gábor8 közöl összeírást a 19-20. századi
remetékről, amelyben főleg a remeték funkcióira, feladataira helyezi a hangsúlyt. Jelen
vizsgálat viszont a diakron módszerek mellett szinkron módszerekkel is kíván dolgozni,
megszólaltatva nem csupán a közösséget, hanem magát a remetét, valamint az egyházi
vezetőséget is. Az értelmezésben továbbra is a remete és a közösség kapcsolata dominál,
mint egymást előhívó, alakító tényezők a szenthez való viszonyulásban. E kettősség mellett
indokoltnak tartom megemlíteni az egyház remeteséghez való viszonyulását is. Az egyház is
a közösség részét képezi, mégis el kell különítenünk attól, hiszen a remeteségnek külön
szerepe van az egyházon belül. A II. Vatikáni Zsinat határozataiban is látni fogjuk, hogy azt,
amit a szűk közösség a modern remete életmódjában elítél, abban az egyház szabad kezet
ad: a technikai újítások ezen állásfoglalások szerint nem állnak ellentétben a szerzetesi
életforma megélésével.9 Az egyes fejezetek a remeteélettel, a remeteséget kiváltó okokkal,
a remeteéletmóddal, a remete speciális képességeivel, a vele kapcsolatban forgalomban lévő
sztereotípiákkal, és az elődökkel közös attribútumokkal foglalkoznak, illetve a példakép, az
önkép, a karizmatikus vezető személyisége, és a szociális kapcsolatok fogalmai köré szerve6
7
8

9
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TOMKA 2005, 10.
TOMKA 2005, DÜRKHEIM 2003, GRYNAEUS 1992, BARNA 2001, DEDEK CRESCENS 1900, KLANICZAY
2001 stb.
BÁLINT, BARNA 1994, 239-243.
Forrás: http://www.katolikus.hu/zsinat.
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ződnek. A kutatói narratíva nem más, mint egy számomra idegen, illetve kevésbé ismert
vallási jelenség megismerése. Szerencsésnek mondhatom magam, amiért ezt a kutatást nem
levéltári dokumentumok, 10 hanem a remetével való személyes találkozás alapján folytathattam. A csíksomlyói remetén kívül élő remetéről nem tudunk. Ezért aktuális a 21. században
tevékenykedő remete életének megfigyelése, aki önmagáról is tudja, hogy kuriózum Somlyó-hegyén. Az adatgyűjtést három eltérő időpontban végeztem. 11 2006. április 26-30.
között Csobotfalván és Csíkszeredában hét, római katolikus vallású, értelmiségi, középiskolás, egyetemista, és háztartásbeli adatközlővel készítettem interjút. 2007. április 12-24.
között lehetőségem volt több alkalommal személyesen találkozni és beszélgetni a
csíksomlyói remetével. A kutatás harmadik egységét képezi a 2007. augusztus 17 -26. között
gylíjtött interjúsorozat, amely újabb tizennégy interjút foglal magába. Ez utóbbi gyűjtés
során alkalmam volt találkozni három ferences szerzetessel, akik az egyházi normák alapján
beszéltek a remeteségről. Összesen tizenhat személlyel vettem fel a kapcsolatot a kérdések
megválaszolása érdekében. Ez utóbbi gyűjtés nem csupán a csíki katolikusokat célozta meg,
hanem a remete környezetében élő, katolikus tömbbe szinte beolvadó, protestáns kisebbséget is. Fontosnak tartottam őket is megkérdezni, mivel a pünkösdi búcsún, somlyói
kirándulásokon, ahol a remetével lehet találkozni, részt vesznek az ott élő protestánsok is.
Ehhez a kérdéshez Tomka Miklós a vallásosság mérhetőségének problémáját körüljáró
vallásszociológiai eredményei biztosítanak majd elméleti-történeti támpontot.

• A csíksomlyói remete a romániai vallásosság kontextusában
Tomka Miklós európai viszonylatban, szociológiai módszerekkel, szinkron és diakron
síkon kutatta a vallási élet alakulását, és arra az eredményre jutott, hogy az íreket és a
lengyeleket megelőzve, Románia a legvallásosabb ország Európában. Kutatása kiterjedt a
nemi különbségek és a vallásosság összefüggéseire, a vallási szocializációra, a nemzeti
identitás ezzel összefüggő kérdéseire, valamint arra, hogy mit tekinthetünk egyáltalán
vallásosságnak. A következőkben, Tomka Miklós alapján, röviden összefoglalom a romániai
egyházpolitika alapvonásait, különös tekintettel az etnikumokkal kapcsolatos jellemzőkre,
hogy ennek a kontextusnak a segítségével világosabbá váljon Csíksomlyó szerepe is.
Romániában a nemzeti-nemzetiségi és vallási önazonosság összefügg. 12 1918 előtt is és
az első világháborút követően a területében és népességében kétszeresére nőtt Román
Királyság kezdeteitől fogva támaszkodik az ortodox öntudatra. A román jogszemléletben
1945-ig uralkodott az ortodox egyház befolyása, a görög katolikus egyház pedig nemzeti
egyháznak számított. Ezzel párhuzamosan a kisebbségi egyházak, többek között a számban
és kulturális vonzataiban sem elhanyagolható római katolikus egyház 13 1918 után jelentős
hátrányba került. A román vallásos tömbben az ortodox vallásgyakorlás a meghatározó, de
folyamatosan jelen volt az iszlám, a zsidó, és - föle~ Erdélyben - a katolikus, evangélikus,
református, unitárius és örmény ortodox vallás is. 1 A 20. századi egyházpolitikai törekvésekben három szakaszt különíthetünk el. Az első időszakban, a második világháborút követő
két évtizedben a sztálini direktívák uralkodtak, amelyeket a vallás- és egyházellenesség
jellemzett. l 5 A második a Ceau~escu-kor: az ekkor bebörtönzött papok, akik túlélték a
10
11
12
13
14
15

De nem a levéltári dokumentumok rovására.
2006-ban lokális mítosz kutatás céljából vizsgáltam a csíksomlyói remete mítoszának elemzését. 2007.
április 13-án újabb adatok feltárására vállalkoztam a remetével folytatott beszélgetés által, amely
legitimizálta a róla szóló narratívákat.
TOMKA 2005, 16.
TOMKA2005,17.
TOMKA 2005, 25.
TOMKA 2005, 28.
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rabságot, a '60-as években kerültek szabadlábra. Ebben a szakaszban kezdődött el a liberalizálódás, fokozatosan enyhültek az egyházkormányzást érintő korlátozások, és elvétve már
akadtak „nyilvános" püspökszentelések is. Az. 1989 utáni időszakot a vallásosság erősödése,
a hívek összetartása jellemezte. Az egész ország vallásosságát tekintve ennek az összetartásának nagy szerepe volt a vallási hagyomány meggyökerezésében. 16 A csíksomlyói remete
1989-et követően kezdte meg a tényleges tevékenységét: ebben az évben döntötte el (egy
bizonyos próbaidő után), hogy elhivatottságot érez a remeteséghez. Előtte is lakott már a
somlyói nyeregben, de 1989 előtt a remetelakot szociális munkásoknak utalta ki az állam,
így megszakadt remeteéletének folyamatossága. '89 után újra visszakerült a remetelak a
katolikus egyház kezébe, így Kedves Béla folytathatta a csíksomlyói remeteség hagyományát.
Az „akié a terület, azé a vallás" elve megmutatkozik a romániai kisebbségi egyházak
szerveződésében is, és a vallásosságban megmutatkozik a nemzettudat, az identitáshoz való
ragaszkodás is. A csíki magyar katolikus tömb életében a csíksomlyói pünkösdi búcsú a
vallási tartalmán túl az összmagyarság találkozásának helye. A vallási szocializáció, ami
végigköveti az ember életét születésétől haláláig, a hagyományra és a közgondolkodásra
támaszkodva alakítja ki a hívek viszonyulását a valláshoz, egyházhoz. 17 A Csíksomlyóra
látogató keresztény ember erősen szakralizált világban találja magát, és ez megnyilvánul a
szakrális terek használatában is. A fentiek alapján elmondható, hogy a remete beilleszkedik
a vallási terek sokaságába és sokféleségébe, személyes térhasználata a szakralitás jellege miatt
különleges. A remete tevékenységi köre a következő helyekhez köthető: Kissomlyó-hegy,
kegytemplom, kálvária, ferences kolostor, és a remetelak. A személyes térhasználatról a
későbbiekben még lesz szó, e helyütt csupán a vallási terek történetiségére és egymásba
szövődésére szerettem volna felhívni a figyelmet.

A remeteség sok évszázados öröksége
A szakrális tér összetettsége mellett Kedves Béla remeteségét alapvetően meghatározzák
a múltbéli események, szemléletmódok is. Az alábbiakban kronológiai sorrendbe állítva
mutatom be a remeteéletmód kialakulását, és a folyamat azon fordulópontjait, amelyek a
csíksomlyói remete életében is fontos szerepet kapnak. A legfontosabb problémakörök,
amelyeket érinteni kívánok: az életforma és a példakép kérdése, a szentek attribútumai, a
beavatás, a névválasztás és a hivatás jellegzetességei. Ezáltal bepillantást nyerhetünk abba a
folyamatba, amelynek eredményeképpen a remeteség intézménye az ókori példáktól a
magyar remetékig, és a napjainkban gyakorolt életmódig fennmaradt.

Ókori remeteség
A szétszórtan, kisebb településeken élő ókori remeték még nem nevezhetők valódi
értelemben szerzeteseknek, mivel nem volt egyezményes szabályrendszerük. 18 Ezek a remeték egyéni szabályok szerint folytatták tevékenységüket: egyesek hatalmas súlyokat cipeltek, földbe ásott gödrökben éltek, barlangba falazták, vagy éppen sziklákhoz láncolták
magukat, és aszkézis útján próbálták elérni az üdvösséget. Az. említettek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy egységes normarendszert kell kiépíteni a remeteség szabályozására. Ezek a
normarendszerek a későbbiekben a ferencesek működési szabályzataival mutatnak majd
rokon vonásokat. Mindkét intézmény képviselői a koldulásból, karitatív tevékenységekből
tartják fenn magukat, alapelvük pedig a személyes javak szétosztása a szegények között. 19
Sághy a keleti és nyugati aszkétákat összekötő szoros kulturális kapcsolatokat és az egymáshoz igen hasonló vallási törekvéseket felelevenítve mutatja be az „első szerzetesség" gene16
17
18
19
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rációját 357-387 között. Ez az időszak a szerzetesi forradalom nagy alkotókora, amikor
kialakul a szerzetesi szöveghagyomány, gombamód szaporodnak a remetekunyhók és kolostorok, és az új aszkéták foglalják el a legfontosabb szerzetesi pozíciókat. 20 A harmadik
századtól megszilárdult az az elképzelés, hogy a mediátorok emberek is lehetnek. A „szent"
pozíciót változtatott, nem személyesen jelent meg az emberek között, hanem kiválasztott
emberekben vett lakást, hogy rajtuk keresztül nyilatkoztassa ki önmagát. Peter Brownt
idézve, a késő antik ember már nem közvetlenül vagy hagyományos intézmények közvetítésével keresett kapcsolatot a transzcendenssel, hanem annak a néhány kiválasztott embernek a segítségével, akikből az isteni energia sugárzott. Ettől kezdve a szent immár nem
szentélyekben, hanem konkrét személyekben nyilvánult meg. 21 A szent ember térhódítása
a 3-4. század legnagyobb újítása. Szent emberek azelőtt is léteztek, de társadalmi jelenlétük
nem volt ennyire nyilvánvaló. A szent ember az önmegvalósítás új technológiáját tárta fel,
felfelé tágította ki az egyén lehetőségeit, az önismeret új módszereire tanított. 22 A 4. századra
a karizmatikus szent emberek lettek azok, akik az emberi sorsot irányító, láthatatlan társak
üzenetét immár közérthető formában közvetítették. A szentről való elképzelés demokratikus módon nyilvánult meg, felekezeti hovatartozás nélkül a társadalom minden rétegét
áthatotta. Az isteni hatalom által kiválasztott személyek skálája így kiterjedt az egyszerű
embertől az uralkodóig, az Isten különleges küldetését teljesítő, az ő hatalmát képviselő
Konstantin császárig. 2 3 A konstantini fordulat után a világi hatalom már nem üldözte, hanem
támogatta a keresztényeket, igyekezett államegyházat kialakítani a szétszórt gyülekezetekből. A gyülekezetek ellenálltak, püspökeik pedig az aszkézisbe menekülve találták meg az
„új technológiát", amely a kereszténység autonómiáját biztosította. Az aszkéta eszményét a
szent ember testesítette meg a legjobban. A püspökök ekkor vonták be az aszkézist, a
korábban független remeték és szerzetesek képében, az intézményes vallásos gondolkodásba, vagyis ekkor integrálták a szerzetesi ideált az egyházba. 24 Ilyen értelemben az aszkéták
nem ellenkultúraként léptek fel, hanem olyan elitkultúra részeként, amelyet az egyház
vezetői alakítottak ki. A püspökök vezetői csoportja átvette, és saját életében valósította meg
a szerzetesi önmegtartóztatás eszméjét. 25 Az aszkéta életmód kevesek tetszését nyerte meg,
a keresztény életben, az egyházban mégis az ilyen életmódot folytatók kisebb csoportja
(például Ágoston, Márton vagy Jeromos) vált „mértékadó értelmiséggé". 26
A világgal szakító szent ember a társadalmi érdekek haló rendszeréből vonja ki magát, és
így a társadalomtól függetlenítve immár valóban egy „tiszta", a személyes emberi érdekeltségtől, részrehajlástól, kapzsiságtól, erőszaktól, igazságtalanságtól mentes hatalmat testesíthet meg. A világtól elvonult remete legfőbb jó tulajdonsága mindenekelőtt diszponibilitása,
vagyis az, hogy mindenre és mindenkire időt szakít. 27 Ebben a korszakban tevékenykedett
például az igen hosszú életű Remete Szent Antal, aki Egyiptomban remetéskedett. Egy
rendnek sem volt tagja, viszont a remetéket összegyűjtő első monasztikus jellegű közösséget
ő alapította meg. Általában apáti bottal, fövegben, trónuson ülve ábrázolják. Szent Antal nem
állami védőszent: tűzoltók, kéményseprők, mészárosok, kosárfonók, harangöntők és háziállatok védőszentje. 28 A világi élettől fokozatosan távolodott el Antal is: először kolostorba
menekült a világ elől, majd remeteként elvonult a pusztába. Tanítványait bevezette az
önfegyelmezés iskolájába, arra tanította őket, hogy a szellemi értékek előbbre valók a testi
értékeknél. Antal ismerte a Bibliát, különösen figyelt a prédikációkra. Előbb a faluja közelé20
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ben remetéskedett, megkereste mindazon személyeket, akiktől tanulni tudott, majd megpróbálta ezeket az erényeket saját életére alkalmazni. „Magánya mégsem volt teljes, mert

sokan megtudták, hol tartózkodik, és odasereglettek köréje tanácsokat kérni tőle. Ide
gyülekeztek azok is, akik hozzá hasonlóan remeteéletet akartak élni. "29 Remete Antaltól
legtöbbször lelki dolgokban kértek tanácsokat, de Atanáz püspök megjegyzi, hogy testi
gyógyításra is vállalkozott. A színe elé járulók hittek a remete imájának gyógyító erejében. A
remetét gyakran kísértették démonok. 30 A kísértésben imádkozással védte meg magát.
Böjtölt, hitt a test gyarlóságában, könnyeket hullatott. Megfigyelte szerzetes társait, és tőlük
tanult alázatosságot. Később követői, tanítványai folytatták az Antal-féle remeteséget.3 1
Attribútumai a T, fordított tau alakú bot, a mankó vagy a vitorlarúd, a tűz, a tűznyelv, a fáklya,
a láng, a kezében égő tűz. A szent ünnepe, melyet Téli Szent Antalnak nevezünk, január 17-én
van, emellett a szent napjai még a kedd és a péntek. 32
Meg kell különböztetnünk Remete Szent Antalt és Páduai Szent Antalt, hiszen az Antalról
való beszélgetés során gyakran összekeverednek a narratívák. Páduai Szent Antal majdnem
ezer évvel később tevékenykedett, Remete Szent Antalt választotta védőszentjéül, és az
iránta érzett tiszteletből vette fel az Antal nevet. Ünnepe, Nyári Szent Antal napja, június
13-án van, ezen kívül ő a keddi napok védőszentje. 33 Ha Kedves Béla, új nevén Antal testvér
életét párhuzamba állítjuk Remete Szent Antal, Páduai Szent Antal és Assisi Szent Ferenc
életével, találhatunk néhány közös elemet, melyek arra utalnak, hogy ezek a szentek modellt
nyújtanak a csíksomlyói remete számára a remeteség megéléséhez. Az egyik szembetűnő
hasonlóság mindjárt az Antal név felvétele: ez arra utal, hogy Kedves Béla Remete Szent
Antalt választotta példaképének. Csíksomlyón a három kápolna közül egy viseli a Szent Antal
nevet. Legenda is szól arról, hogy az 1661-es tatárdúlás idején MárkJ akab testvér a Kissomlyó
déli oldaláról, a kökényesben nézte végig a klastrom és a templom felégetését. „Látta a

felcsapódó lángokat, hallotta a jajveszékelést, szemtanúja volt a menekülők legyilkolásának vagy elhurcolásának. "A halálos félelem gyötrelmei között Szent Antalhoz folyamodott
segítségért, és ígéretet tett Szent Antalnak, hogy ha a közeli veszélyből megmenekül, azon a
helyen, saját kezével fog kápolnát építeni ezen a helyen, és mindent megtesz a szent
tiszteletének megerősödéséért. 34 A szentekbe vetett hit tehát középkori hagyományra
tekint vissza. Az egyén általában abban a szentben látta a patrónusát, akinek a nevét kapta a
keresztségben.
K. B.: Igen, de milyen érdekes, hogy a szüleim már gondolkodtak ezen a néven.
Nincsenek véletlenek. A szüleim betették valamikor ezt a három nevet. Az első
remete, az Remete Szent Antal volt, 250 körül élt Egyiptomban. S akkor védőszen
temül fogadtam, mert az a lényege az egésznek, hogy legyen egy védőszent. Én
Remete Szent Antalt választottam.

Igaz, hogy Antal testvér felnőttként Remete Szent Antal példamutatásának hatására választotta ezt a nevet, de nem tekinthetünk el attól sem, hogy ott található az Antal nevet viselő
kápolna is. A név nem semleges jelölés, az ember lényegét érintette, és az égi névrokon és a
halandó ember között teremtett kapcsolatot. 35 Kedves Béla a remete-fogadalom letételének
napján vette fel az új nevet, amely egyben új identitással is felruházta viselőjét. A szerzetesek
életében a fogadalom letétele az a pillanat, amikor szakítanak a világi élettel. Antal testvér
fogadalma emlékére bibliai idézettel ellátott képeslapokat készíttetett, amely az udvarán
29
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található, általa kétkezi munkával kialakított barlangot ábrázolja.3 6 Nem csupán a Csík
környéki katolikusok életében számított jelentős eseménynek a fogadalomtétel: a magyarországi Keresztény Élet - Vallásos családok hetilapja e. újság közeli száma is megemlékezett
az eseményről.3 7 A másik közös elem a két remete életében a harangozói státusz: a remeték
mindenkori feladata az egyház épületeinek gondozása, és az azokban való harangozás. Az
ősremetét többek között a harangozók védőszentjeként tisztelték, és Kedves Béla is ezt a
feladatot látja el. Tovább haladva egy másik, a segítségkéréssel összefüggő, közös motívum
is észlelhető: Remete Szent Antal felkereste azokat, akiktől tanulni tudott, ugyanígy a
csíksomlyói remete, aki Gergely István plébánossal vette fel a kapcsolatot, hogy a plébános
beszéljen neki a remeteségről. Fontos közös pontok ezen kívül, hogy Szent Antalhoz hasonlóan a csíksomlyói remete sem képes megélni azt a magányosságot, amit életmódja megkívánna: gyakorta fordulnak hozzá imakérésekkel, és hasonlóan a példaképhez, ő is jól ismeri
a Bibliát. Mint az a lenti megnyilatkozásából is kitűnik, a testiség legyőzése, a környezettel
való kapcsolattartás, és a segítségkérés központi problémák a remete életében.
K. B.:jó volna, hogy ne úgy higgyenek, hogy bennem, hanem Istenben. Például
naponkint telefonokat kapok, tegnap is Marosvásárhelyről, egy ügyvéd, aki
brassai kórházban van, s hogy érte imádkozzak. Tehát nálam úgy működik, hogy
az emberek akkor jönnek ide, mikor szükségük van.
K. B.: Remete Szent Antal annyira értelmes volt, hogy a Szentírást kívülről
tudta, és olvasgatott. Megvolt neki az életformájában az, hogy amíg kint volt, tehát
az embernek a gondolatai bárhol vagyunk, ez működik. Mikor az ember egyedül
van, és nem foglalja le magát ilyen lelki dolgokkal, akkor mindig, mindegyre így
zaklatva van, nem szabad a gondolat. Ilyen a gondolat, és akkor minden egy ilyen
életformában, az ember megérzi azt, hogy milyen a lelki, és milyen a testi. A test
annyira akar uralkodni, a test kívánságai, hogy a lélek alább marad. Az ember
amíg egészséges, és a testben együtt a lélek, addig ez a kettő nagyon nagy harcban
vannak. Nem a lélekkel van baj, hanem a testtel, mert a test akarja inkább a lelket
kicsit úgy, mert ő akar az úr lenni.

A csíksomlyói remetéről szóló történetekben is gyakran szerepel a bot, mint a remeteséghez tartozó attribútum. Ennek alakját sokan a keresztekhez hasonlítják. A bot funkciója, hogy
útján segítse a vándort, ezért a katolikus ikonográfiában számos zarándok és remete szent
attribútuma: pl. id. SzentJ akab apostol kagyló héjjal és könyvtekerccsel díszített vándorbotja,
Keresztelő Szent János, Szent Jeromos és Szent Fülöp keresztben végződő botja, vagy
Remete Szt. Antal T alakú botja. 38

Középkori remeteség
A középkor urbanizálódó világában felértékelődött a pénz szerepe és a papok is egyezkedni kezdtek a kereskedőkkel. A pénzzel ellentétben áll az aszketizmus, elzárkózás, a
36
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A képen található szöveg: „A szeretet nem szűnik meg soha. Törekedjetek a szeretetre." 1. Kor. 13. 8. 13.
Örök fogadalmam emlékére, Antal testvér 1997. június 14.
„Rendkívüli eseményre került sor nemrégiben Csíksomlyón. Kedves Béla, azaz Antal testvér - ünnepélyes
szentmise keretében - tette le mint remete, örök fogadalmát. Maga a gyulafehérvári érsek, jakubinyi
György mutatta be a szentmisét, ferences atyákkal, és a Segítő Mária Gimnázium lelki igazgatójával,
Szent Ferenc fiai, leányai, és a csíkszeredai szociális testvérek jelenlétében. Antal testvér a szertartás alatt
aláírta a dokumentumot, miszerint egész életére a hegyhez köti magát, a mindenkori erdélyi ordinárius
és a csíksomlyói ferences házfőnök iránti engedelmesség megfogadásával. Az életfogytig szóló fogadalommal, az évszázadokkal előbb itt élt remeték, s közvetlen elődje Jakab Imre remete életformáját
11alósítja meg Antal testvér, aki már egy ideje őre a vidéknek, a csíksomlyói Segítő Mária-kegyhely
környékének. " Keresztény Élet - A vallásos családok hetilapja, 1997. augusztus 17.
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tudatlanságban való lelki örömök utáni vágy, szellemi hívságokról való lemondás, földi
örömök elutasítása. Elterjed a cselekvő és szemlélődő ellentétes életforma gyakorlása a
középkori értelmiség körében.39
A vértanúk maradványainak fellelése (inventio), felemelése (elevatio), díszes sírok
(adventus) és emlékeztető (translativ) mintájára haláluk után szentként kezdtek el tisztelni
olyan egyházi embereket is, akik érdemeiket a hittérítésben, egyházszervezésben és keresztény erények gyakorlásában szerezték. A hitvallók (confessorok), aki nem haltak vértanúhalált, a nép szava (vox populi) által tanúsított „szent hírnévre" (/ama sanctitatis) tettek szert,
amelyet a szent közbenjárására, a szent ereklyéinél történt csodák (miraculo) igazoltak. 40
A legendák gyakran kölcsönöztek toposzokat a Bibliából vagy más szentek történeteiből.
Klaniczay Gábor a középkort tekintve kétféle szentkultuszt különböztet meg: az egyik a
dinasztia-szerű, amelyről több adatunk van a krónikákból, a másik a magányosan élő, világtól
elvonuló szent típusa. 41 A 11-13. században, a szentkultusz késő középkori átalakulásakor
jelentős változás következett be a nyugati kereszténységben. A vallási reformtörekvések
„Krisztus követését" helyezték előtérbe, létrejött a reform papság, és új szerzetesi csoportok,
új rendek, a vallásgyakorlat új formái alakultak ki az egyháziak és a laikusok körében. Ilyen
új vallásgyakorlási forma volt a zarándoklat, az önkéntes szegénység vállalása. Ezeket a
gyakorlatokat áthatotta a misztika, az ember és a természet szépségéhez való érzék: a
sanyargató aszketizmust meghaladva, az értelem és a derűs szeretet misztikájában a természetes szépség újból pozitív megvilágításban tűnik fel. 42 Mindezeknek az lett a következménye, hogy a ciszterciek és ferencesek körében népszerűvé váltak a szentség új megnyilvánulási formái, többek között az élőszent ideáljának tisztelete. Az eszme két úttörője ciszterci
Clairvaux-i Szent Bernát (1190-1253) és Assisi Szent Ferenc (1881/82-1226) voltak. Ez az
irányzat nem annyira a legendákban, ereklyék tiszteletében, és a szertartások révén véli
felfedezni kereszténység lényegét, hanem inkább egy élő személyben, aki szemmel láthatóan megtestesíti, gyakorolja a példaszerű vallási erényeket magányos remeteként vagy valamely vallási közösség tagjaként. 43 A szent és a hívek közötti viszonyt a középkor emberének
szemlélete szerint kölcsönös hűség és támogatás jellemezte. A szentet gondoskodása és
gyógyításai ellenértékeként a lakosság kész volt tisztelni és védelmezni. Helyi viszonylatban
előfordulhatott, hogy egyik vagy másik szent hatása jobban érvényesült és a helyi szentek
kultusza konkurálhatott az apostolok vagy más szentek kultuszával. 44 A középkor folyamán
kiszélesedett a szentek specializációjának skálája: elváltak egymástól a különböző funkciók,
így a gyógyító szentek az egyes mesterségek (pl. mészárosok, kosárfonók) patrónusaitól, és
meghatározott területek alakultak ki, ahol egyes szentek másoknál jobban dominálnak. 45 A
szenteket könnyebb volt elérni, mint a távoli, megközelíthetetlen Istent: a szentek kultuszát
az egyházban egyre növekvő befolyással rendelkező hívők erőszakolták rá az egyházra. A
közösségek igényei alapján létrejött intézményben összekeveredtek a pogány és szent
elemek. A középkori szent szerepéből világosan kitetszik, hogy ez a jelenség a nép szükséglete, igénye a csodákra, egy jóságos, természetfeletti, hatalmas patrónus gondoskodására. A
helyi szentek élete alá van rendelve a kollektív tudat törvényszerűségeinek, így a közösség
tagjainak lehetősége nyílik arra, hogy világképének különböző elemeit a szentről való
beszéd során összekeverje.46
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Kedves Béla remetesége kapcsán Assisi Szent Ferenc alakját emelném ki ebből az időszak
ból, tekintve, hogy remeteségét megelőzően ő is harmadrendi ferences szerzetesként élt
közel egy évig. Ferenc az életében bekövetkezett pálfordulást az Isten kegyelmi ajándékának
tekintette, aszkézisét pedig az Isten által reá kirótt vezeklésként értelmezte. 47 A szegénység
eszménye a középkori vallásosság jól ismert eleme. A szegénység vallási indítékokkal magyarázható, tudatos vállalása személyes fejlődés eredménye volt: Ferenc szegény akart lenni,
saját elhatározásából mondott le anyagi javairól. 48 Prédikációiban nem használta fel korábban szerzett műveltségét és tudását, a mélyenszántó gondolatmenetek és a hatáskeltés
eszközei nem jellemzőek egyszerű, önmagukat sokszor ismétlő felszólalásaira. 49 Bár a
középkori kultúrában benne rejlik a megújulás gondolata is, Assisi mégis arra törekszik,
hogy ismétlések köntösébe bújtassa mondanivalóját. Nehéz észrevenni, hogy mikor mond
valami újat a középkori ember, mert azon van, hogy meggyőzzön bennünket: ő egyszerűen
csak megismétel valami korábban már elmondottat. 5 Ferenc nagy népszerűségnek örvendett, de ő egyre inkább visszahúzódott, és kereste a magányt. Az önsanyargatás és minden
kényelem esküdt ellensége volt, testét „szamár testvérnek" nevezte, tőle különálló létező
ként értelmezte. A nőkre utálattal tekintett, a testi kapcsolatot remeteségével összeegyeztethetetlennek tartotta. 51 Mint középkori keresztény, Ferenc a természetet Isten képmásának
tekintette. Szerette az állatokat és növényeket, mert a mennyei Atya teremtményei voltak,
és vallásos gondolatmenetet ébresztettek benne. A Szent a természetben mindenütt istene
nyomait kereste. 52 A modern szemlélettől eltekintve, miszerint a természet cél, és nem út,
Ferenc és a csíksomlyói remete is, mintJézus az Evangéliumokban, minden élőlényben Isten
hatalmának jelképét látta. Prédikált a virágos mezőnek, a szőlőt, az erdőt, a völgyeket, a
levegőt, az eget is tiszta szívből felszólította, hogy szeressék és örömmel kövessék Istent, és
minden teremtmény legbelsőbb lényegére igyekezett rátapintani.53

°

K. 8.: Én Remete Szent Antalt választottam. Nagyon tetszett nekem az életformája. Ez az életforma olyan, hogy sokszor nem kell olvasni, nem kell nagy
dolgokat végbe vinni, csak egy kicsit le kell ülni, s este is ki kell menni a természetbe, vagy nappal is, amikor van idő, és lehetőség, mert ajó Isten - jó ezek isfontosak
- általában a természet által üzen, csak ezt, ha befogadná valaki, az nagyon szép
lenne. Mindent megüzen, még a kicsi virágokkal is, hangyákkal, napsütés, eső.

A fenti idézet a csíksomlyói remetével készített interjúból két okból is tanulságos. Egyrészt tükrözi azt a választott életszemléletet, amelynek gyökerei a középkorra nyúlnak vissza,
másrészt ezt a kijelentést Kedves Béla Szent Antal, és nem Szent Ferenc kapcsán tette. A
remetekép kialakulásának szempontjából ez egy jelentős mozzanat, hiszen a példakép, a
névadó és a követendő eszmeiség nem ugyanahhoz a szenthez köthető. Ferenc, akinek a
nézeteit részben a csíksomlyói remete is követte, felülkerekedett a középkori természeti
folyamatokkal szemben tanúsított félszeg bátortalanságán, ő csak Isten jelenlétével teli
természetet ismert. 54 Ferenc a reneszánsz életérzés előfutára. Örömét lelte a természetben,
az egész teremtett világban és ez az ő sajátos vallásosságából fakad, amely az ember és állat
közötti különbséget nem elvi, hanem csak fokozatbeli különbségnek látta. Úgy szeretett
mindent, mint a testvérét, bizalmas kapcsolatokat épített ki állattal, növénnyel egyaránt.
Felelősséget érzett a teremtés iránt, ezt a törődést egyik kortárs életrajzírója, Walter Nigg
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NIGG 2003, 18-19.
NIGG 2003, 36-37.
NIGG 2003, 57.
ECO 2007, 12.
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NIGG 2003, 90.
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kozmikus testvériségnek nevezi. Azzal, hogy belső lényegében próbálja megragadni az Isten
teremtette természetet, minden teremtményt visszatérít Istenhez, visszaállítja a teremtett
világ paradicsomi istenkapcsolatát. Ferenc szemlélődésében nem különböztette meg a
megvilágosodás és tökéletesedés fokozatait, nem foglalkozott bonyolult gondolatmenetekkel. Vallotta, hogy az igazi misztika rejtett élet Istennel, Istenről szóló tudomány. 55 Huizinga
kimutatta, hogy a középkori ember a szép tapasztalását azonnal az istenséggel vagy a tiszta,
egyszerű életörömmel történő egyesülés érzésévé alakította át. Természetesen a középkori
ember számára a szépség vallása nem különült el az élet vallásától (ahogy a romantikusoknál), vagy a vallástól tout court (ahogy a dekadencia felfogásánál). Ha a szép értéket képvisel,
akkor egybe kellett esnie a jóval, igazzal, valamint az istenség és a lét minden összes
attribútumával.56 A békeszerző és a természettel harmóniában élő Assisi Szent Ferenc
élettörténetében fontos legenda a megszelídített gubbiói farkas története, amely a szent
egyik attribútumává vált. A legenda szerint Gubbió környékén egy rendkívül vad farkas
garázdálkodott, amelyet Ferenc szelídített meg.5 7 A csíki hagyomány szerint Antal testvérnek is volt egy hasonló története a farkasokkal, az egyik adatközlő azt is tudni vélte, hogy a
remetének magának is volt egy saját farkasa. Assisi Szent Ferenc baráti módon tudott szólni
az állatokhoz, mintha az egész teremtés paradicsomi állapotából mutatott volna meg valamit. 58 Ny. K. adatközlő a farkas-történet elmesélésén túl hozzáteszi, hogy a Kedves Béla
kertje a paradicsomhoz hasonlított, mivel ott mindenféle állat menedékre talált.
Szent Bernát gondolkodása igen hasonlít a ferenci természet-eszményhez. A Chartes-i
naturalizmus szemléletében, a racionalizmus alapját a természet mindenhatóságában való
hit szolgáltatja. Nem az a fontos, hogy Isten képes lett volna megalkotni a világot, hanem
meg kell vizsgálni, amit teremtett, ésszerűen megmagyarázni és kimutatni mindennek a
célját és a hasznosságát. Ez egyfajta humanizmus, tehát a szent ember saját maga is a
természet része, ezzel illeszkedik be tökéletesen a világ rendjébe: ilyen elképzelés szerint az
ember a mikrokozmosz, a világmindenség a makrokozmosz. Az ember a miniatűr és a
mindenség közti kapocs, és - mert maga is a természet része - képes arra, hogy értelmével
megértse, munkájával pedig át is alakítsa a természetet. 59
Az állatok és a természet tiszteletén túl, a két szentember életében közös a szentírás által
közvetített üzenet. Szent Ferenc a ferences rend alapításakor, 1209. április 15-én találomra
felütötte a könyvet, és erre a helyre talált: „Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid
van, és oszd szét a szegények között!" (Mt 19,12). Akkor felkiáltott: „Testvérek! Ez a mi
életünk! Ez a mi regulánk! Menjetek hát, és tegyétek meg, amit hallottatok!''6o Hasonló
Kedves Béla remetévé válása is, hiszen amikor Somlyó hegyére került, Gergely István
plébánossal a remetelak elfoglalásakor felütötték a Bibliát, és ahol a könyv kinyílt, azzal az
igével áldották meg a házát.
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ECO 2007, 33.
Kegyetlenül pusztított, széttépett állatokat és embereket egyaránt, és az egész vidék rettegett tőle. Az
emberek csak fegyveresen merték elhagyni a várost, és semmi módon nem tudtak a fenevadtól megszabadulni. Akkor jött Ferenc, és minden figyelmeztetés ellenére odament a vadállathoz és így beszélt hozzá:
„Igen nagy bajokat okoztál, megérdemelnéd, hogy úgy bánjanak el veled, mint a gonosztevőkkel, azaz
kivégezzenek. Ellenségeddé tetted az egész várost. Én azonban szeretnék békét kötni közted és köztük."
Akkor a rettenetes vadállat magába szállt, követte Ferencet, és bement vele együtt a városba. Ott a piacon,
az egész nép jelenlétében ünnepélyesen megkötötték a békét. DIÓS 1990.
DIÓS 1990, Assisi szent Ferencre vonatkozó fejezet.
LE GOFF 2000, 63.
DIÓS 1990.
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Magyar remeteség
A vizsgálódást a magyar nyelvterületen működő remeték tárgyalásával folytatom, Bálint
Sándor és Barna Gábor kutatásai alapján. A reformációt követően újjáépült a katolikus
szakrális táj, melyeknek a remeték sajátos alakjai voltak a 17-18. században. Szerepük a
településektől távol eső kápolnák gondozásában állott, és emellett részt vállaltak a korabeli
búcsújárás szervezésében, devocionáliák árusításában is. 61 Magyarországon a pálos rend
remetéi előtt a leghíresebb remeték Szent András és Benedek zobori remeték, akik a nyitrai
egyházmegye védőszentjei is egyúttal. 62 Érdekes megjegyezni, hogy a csíksomlyói remete a
Somlyón élő elődjéről úgy emlékezett meg, mint a közösség védelmezőjéről. A hegy őrzésé
nek és a közösségért való imádkozásnak a gesztusa Kedves Bélára is áthagyományozódott.
K. B.: [. .. j és a remete életet idézte, itt a 13. állomásnál, hogy a remete itt fent
lakik a hegyekben, imádkozik, aztán nem adtak ételt sem neki, aztán egyszer csak
meghalt a remete, s a faluban nagy katasztrófa tört ki, s akkor ismerték fel, hogy
ott az az ember a hegyekben imádkozott, s a jó Isten oltalmazta a bajoktól. Ez
legenda, de azért van benne igaz. Akkor kezdték értékelni, amíg ott élt, addig Isten
oltalmazta őköt.

A magyar egyháztörténeti irodalom kevésbé foglalkozik a remeteség intézményével. A
remeteség sosem jelentette az egyháztól való függetlenséget, a világtól való elvonuló élethez
felsőbb egyházhatósági engedély is szükséges volt. A remeteségen a világtól való elzárkózás
egyik fokozatát értjük. A 17-18. században a remeték remetekongregációkba szerveződtek,
ennek szabályzatát a megyés püspökök állították össze. 1770-ben Mária Terézia összeíratta
a remetéket nyolc egyházmegyében, de ekkor Erdélyből még nincs adat. 63 XIII. Benedek
pápa a Paterna sedis Providentia kezdetű bullával (1724-1730) szabályozta a remeték
tevékenységét, és a ferences harmadrendbe való belépésüket. 64 A 18. század végén a
felvilágosult, racionalista életszemlélet nem tolerálta az aszketikus életformát, haszontalannak és felszámolandónak ítélte. II. Józsefnek a remeteség felszámolására irányuló intézkedései következtében 1782. március 26-án hat remete cserélte le remeteruháját világi öltözékkel. A 19. században jelentek meg újra, és a 20. században is gyakoriak voltak a remeték.
A plébániák, egyházmegyei hatóságok szívesen bízták rájuk egy-egy településtől távoli
kegyhely gondozását. Ellátásukról saját maguk gondoskodtak, földműveléssel foglalkoztak,
és a falvak népeinek önkéntes pénz és ételadományaiból éltek. 65 Orbán Balázs lejegyzi, hogy
a közelmúltig voltak Csíksomlyón remeték, a Kissomlyó és Nagysomlyó közti nyeregben,
celláik nyoma akkor még látszott, „ Vízi Marci az utolsó remete akkor, aki erdőt irtott, földet
is művelt, veres szőlőt, egrest és káposztát termelt. Halálakor fejszéjét, kertészeszközeit,
munkás magányának e kedves időtöltő társait, magával temettette el. "66 Remetevölgy is
található a közelben, ami ennek a hagyománynak a régiségére utal. Korábban is folyamatosan tartózkodott valaki a Somlyó-hegyen, feladata a Salvator-kápolna és környéke őrzése volt.
A remetelakot 1941-ben építette újjá Jakab Imre remete. ő gondozta az egész hegyet, a
hegyoldalban elhelyezett kereszteket, a hegy tetején a gyümölcsöst, valamint bejárt a közeli
falvakba is segíteni. A háborút követően Mátraverebélybe költözött, Isten élő emberének
nevezték. Kedves Béla Jakab Imrétől - mint a közvetlenül előtte élő remete - tanulhatott a
legtöbbet. A példaképről fotóantropológiai módszerrel kérdeztem Kedves Bélát.
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BARNA 2001. 76- 77.
BÁLINT, BARNA 1994, 239.
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K. B.: Utoljára Imre bácsi volt, s utána tettek ide ilyen családi gondozókat. Az
az igazi remete, aki előttem élt. '47-től '88-ig mennyi idő is van? [Mutat a képre,
amitJakab Imre remetéről vittem.]
K. B.: [A kereszt

beszélünk.] Igen, a nyakában hordja Imre bácsi,
érdekes, úgy lehet, ezt én is meg kellett volna őrizzem, ahogy ő csinálja. Most a
szerzet-rendek általában ide felkötik, ide [mutat a derekán lévő zsinór bal oldalára], én is így hordom, s nem akarok én sem különösebb lenni, mint azok. Meg
kell beszéljem a papsággal, hogy mit szólnak ehhez, hogy én is így járjak. Nekem
az emberek mondták, hogy az elődöm kereszttel járt, s akkor sokáig én is azzal
jártam. Készítettem magamnak egy keresztet, ez a kereszt itt van Somlyón. Ezt a
lakást Imre bácsi készítette. Azért tettek ilyen ablakot, hogy ne tudják feltörni, s a
másik az, hogy mindenki ne kíváncsiskodjon.
viseletéről

K. B.: [Ruházatról beszelünk] Ez úgy van, hogy ezt a szüleimtől kaptam,
amilyen van, olyanban járok. Imre bácsinak is szürke volt. S aztán ezt nekem a
szüleim vették.
K. B.: [Kordáról beszelünk] Igen. Azt jelenti, hogy Imre bácsi is hivatalos
szerzetes volt. Azt jelenti, hogy fogadalmas volt, fogadalmat tett. A három csomó
a szegénység, tisztaság, engedelmesség. Én a gyulafehérvári érsekhez tartozok, az
egész csíki medencének az elöljárója a katolikus érsek, és ő elfogadott engemet,
úgyhogy még voltak előttem is. Imre bácsi kezdeményezte.

K. B.: Itt a hegyen ősi idők óta előírás volt, hogy a szerzetesek koporsóban
aludtak. Nekem nem volt előírás, én is abban aludtam vagy öt évet, Imre bácsi is
abban aludt, bent a belső szobámban, de aztán behoztam, de most az a 30 év,
amíg nem volt itt senki, addig a koporsót kitették hátul, s az emberek megszokták,
hogy kint kell legyen a koporsó, és aztán visszavittem.
Bálint Sándor és Barna Gábor a Búcsújáró magyarok e. könyvben, a szerkesztéskor azt
jegyezték le, hogy a magyarság területén jelenleg nem élnek remeték, de a remetelakások,
tevékenységük híre megmaradt, életük munkájáról szóló párszavas ismeretek részei a búcsús hagyománynak. Egybevetve mindazt, amit a szakirodalom eddig a magyar remetékről
leírt, jelen írás két dologban tér el. Egyrészt, a remeteség intézménye még mindig működő
képes, még mindig akad ilyen hivatással rendelkező személy, másrészt Sajó Tamás és Templom Kata 1993-ban megjelent tanulmányában szereplő, a csíksomlyói remetére vonatkozó
megállapítások zöme már aktualitását vesztette - 1993 óta sok változás történt a remete
életében, így ez kutatás főleg innen folytatja a vizsgálódást.

Ki az a szentember?67
A következő fejezet tárgyát a remete sorseseményei, és ezen események önmaga és a
közösség általi értelmezése képezik. A kifejezést Tengelyi László nyomán használom, aki
szerint a sorsesemény legfontosabb ismertetőjegyei a másság és az idegenség. A sorsesemény olyan történéseket jelöl „amelyek hatására az önazonosság mint az élettörténet
foglalata meghasad ésfelnyílik"68 , ezáltal megérthetjük hogy a remete életében a közösség
mit tart fordulópontnak, és a remete mit tart az ő életén belül sorsfordítónak. Ilyen sorsesemény a remetévé válás, egy új, előre nem látható változás, amely stigmatizálással jár. 69
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Bálint Sándor a szentember típusába több készséget és hagyományt sorol: az orvosi gyakorlatot, remeteéletet és a litentiatus-hagyományt egyaránt. BÁLINT 1942, 16.
TENGELYI 1998, 42-43.
A stigmák olyan nemkívánatos eltérések jelei, amely a környezet által várttól különbözőnek mutatja a
személyt. Goffman a stigma fogalmát a fizikális torzulásra, az egyéni jellem szégyenfoltjaira, valamint a
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Csodaként tételeződik a villámcsapás is, mivel a remete életében változást hozott, megtapasztalta a transzcendencia jelenlétét, és ezt az állapotot, ismételten szeretné megtapasztalni.70 Ezt az érzést tapasztalja a természetben, abban a szent térben, amelyben él.
K.B.: Érdekes, hogy ennek a tanulsága az, hogy akkor megtudtam, hogy mi a
lélek. És, hogy engemet megcsapott a villám, egész komoly égésekkel, annyira,
hogy amikor magamhoz tértem a földön, meg is voltam feketedve, így a lábfejem
fekete volt, annyi volt a szerencsém, hogy mezítláb voltam, gondolom én, így
jobban ki tudott menni. Az fémből volt és vezette, itt volt egy nagy kereszt, az
tovább, a zsebembe volt egy fémdarab (szoktam trombitálni, van egy ilyen hangszerem, de rég nem vettem elé, s annak is a fúvója ott volt a zsebemben), és egy
zsebkés, ami fémből volt. Minden essze volt égve rajtam, és a rózsafüzér az rám
volt égve, a kereszt. Itt van a kereszt, ahol az Úr Jézusnak a lándzsadöfése [egy
szentképre mutat], itt van pontosan, de ezt még nem is mondtam senkinek. Rám
égett a kereszt. Valami csodálatos dolgok ezek, én nem látok, de valami csodálatos
dolog ez. Aztán ágyékon lement, leperzselt és kiment. Amikor magamhoz tértem
nem tudtam semmit, hogy mi történt velem.

Ezen esemény motiválta őt az új identitása felvállalására. Később, 1997-ben tette le a
remete-fogadalmat, ezzel legitimizálta szerepét a közösség előtt is. Az Antal nevet választotta,
Remete Szent Antal után. Példaképének tekinti elődjét, amiért ismeri a Szentírást, tiszteli a
természethez való közelségét, erről így nyilatkozik: „Remete Szent Antal mondta, hogy az

én könyvem a természet, s nekem ez feladatom, hogy kiolvassam, amit Isten üzen. "
Folyamatosan meg kíván felelni a tőle elvárt magatartásformának, az új identitás, új modellt
kínál egy példakép követése által.

A csíksomlyói remete hivatása7 l
Vallási és világi értelemben a hivatás egyszerre jelenthet szerzetesi vagy papi hivatást,
valamilyen foglalkozást, választott pályát, életállapotot. 72 Joseph Fichter atya a Religion as
an Occupation e. könyvében leírja, hogy az a személy, aki az egyháznak szenteli életét, nem
azt vallja, hogy munkája van (job, ocupation, profession), hanem elhivatottsága, hivatása
(vocation, calling). 7 3 Katolikus szempontból az embereknek különböző hivatásuk van az
élet más-más területein, eszerint éppannyira hivatás a házasság, mint a papság vagy szerzetesség. Révay Edit katolikus szerzőkre hivatkozik, akik további kérdésként fölvetik, hogy az
egyedülállók élete mennyiben lehet hivatás. Az egyházi hivatást általában Istentől jövő
hivatásként értelmezik, hasonlóan, mint a küldetést, amely során az egyén Istentől kapott
különleges megbízást teljesít. Joseph Fichter rámutat arra, hogy az egyházi szolgálatot
teljesítők esetében, az átfedés - egyszerre van meghívottság és szakma jellege az egyházi
szolgálatnak - megnehezíti a vallási és világi hivatásfogalom szétválasztását. Emellett megkülönbözteti a hivatás kettős, szubjektív és objektív aspektusát. Szubjektív oldalról a hivatás
az Isten- és egyházszolgálatra való személyes, szent meghívás. Valódi, személyes, belső
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társadalmi, vallási hovatartozás családi származás vonala mentén fejt ki Stigrna és szociális identitás e.
tanulmányában. GOFFMANN 1998, 265.
A villámcsapás helyén emléktáblát állított. Felirata: HISZEK EGY ISTENBEN, A TESTNEK FELTÁMADÁSÁT,
ÉS AZ ÜRÖK ÉLETET. ÁMEN 1989. VIII. 21.
.,Isten é/{)vé t 'ált számomra egy belső hívás révén, amit sürgetőnek éreztem. A l'ilágban akad más is, aki
elvégzi az asztalosmunkát. Én például (egyik testvéremnek adtam át), ha márengem Isten más életforma
vállalására hívott meg Hívása olyan erőssé vált, hogy egy éjszaka feljöttem, mintha ő hozott volna fel
ide, a K issom(yó hegyére. Örömkönnyek lepték el az arcomat, amikor búcsút vettem a falutól, a polgári
életből a lelki átlépés öröme.'" (1994. októberében a Hitélet című katolikus újság készített a remetével
interjút. Az interjút Balázs Zsófia készítette)
RÉVAY 2003, 19.
RÉVAY 2003, 19 (apud FICHTER).
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ösztönzés, „meghívottság" ami néha jelentősen eltér az előre kiszámíthatótól vagy a kívülállók javaslataitól. Ezzel ellentétben a hivatás, mint szakma, objektív aspektusát tekintve
egészségi, intellektuális, és személyiségjegyekben megnyilvánuló alkalmasságot kíván meg.
Ezt az alkalmasságot a hivatalosan kinevezett egyházi elöljáró az adott jelölt elfogadásával
megerősíti. Az alkalmasság kritériumai közül a két legfontosabb jellemző a nagy teherbírás
és az a szándék, hogy a rábízott feladatot helyesen el tudja végezni. 74 Magyar vonalon Barna
Gábor kutatásaiból tudjuk, hogy 1766-ban a remetéknek milyen szabályoknak, alkalmassági
kritériumoknak kellett megfelelniük. Először is esperesi rendelkezés alatt álltak. Kötelezöen
részt kellett venniük a napi szentmisén, amennyiben ez nem ütközött távolsági problémákba, és havonta kétszer kötelezően gyóntak. A nekik kijelölt körzetet nem hagyhatták el,
vizsgálták életüket, magaviseletüket. Mindezeket az intézkedéseket az esperes is szorgalmazta az egyház jó hírének megőrzése végett. Kötelező volt továbbá a szerdai és pénteki böjt.
Napirendjükben szerepelt az elmélkedés vagy a rózsafüzér egészen vagy félig történő
elimádkozása. Ha a remete tudott olvasni, ezt a tevékenységet támogatták, amennyiben
pedig nem, napi 24 Miatyánk és Üdvözlégy, vagy napi 7 Miatyánk és Üdvözlégy imát kellett
elmondania. A remeteséget választók Kassán készülhettek a remeteségre, amiért erkölcsi
bizonyítvány járt. A fentiek alapján vizsgálták meg, hogy az egyházi elhivatottsággal felvértezett személy alkalmas-e a remeteségre.7 5
Társadalomtudományi szempontból nehézségekbe ütközik a szerzetesi élet vizsgálata, de
amennyiben eltekintünk a hivatás erkölcsi, lelki, természetfeletti aspektusától, akkor a
hivatás mind szerepként, mind foglalkozásként elemezhetővé válik. Az egyház struktúráján
belül valamilyen pozíciót betöltő, hivatásos tisztségviselőknek az egyház hivatalos mííködésétől függő státuszuk van. Például a férfiak a pappá szentelés kapcsán sajátos státuszt
szerezhetnek. A szerzetesrendek tagjai azáltal nlerhetik el státuszukat, ha a tagjai kinyilvánítják a fogadalmat, és az elöljáró elfogadja azt. 7 Az is előfordulhat egyházi körökben, hogy
a foglalkozás választja a személyt. Gergely István csobotfalvi plébános szavai például nagyban befolyásolták a csíksomlyói remetét. A későbbi szentembernek ő beszélt először a
remeték életformájáról. Ez a motiváló beszélgetés 1984-ben zajlott egy körmenet alkalmával.
Kedves Béla szülőfalujában, Csíkpálfalván nem hitték, hogy a remete huzamosabb ideig
Somlyón fog maradni. Az alábbiakban Sajó Tamás és Templom Kata Habemus eremitam c.
tanulmányára támaszkodva - amely kimondottam a csíksomlyói remetéről készült, és talán
az egyetlen tanulmány, amely az élő remeteséggel foglalkozik -, egészítem ki az általam
gyííjtött adatokat.7 7 Az említett tanulmány a remetévé válást követő első években készült.
Fontos ez, mivel a szerzők viszonylag frissen le tudták jegyezni a remete történeteit (a
remetévé válás indítékait, a villámcsapással összefüggő eseményeket), és mint látni fogjuk
közösség és a remete is közel tizenöt év távlatából kisebb-nagyobb változtatásokkal meséli
el a történteket. A későbbi remete csupán két dologban különbözött a többiektől. A harmincadik életévéhez közel sem alapított családot, s tagja volt az újonnan idekerült, fiatal, agilis
pap által szervezett és néhányak által rossz szemmel nézett ifjúsági közösségnek. 1987
nagyböjtjén Kedves Béla a Somlyó-hegyi kápolnánál végzett keresztutat. Mire felértek a
kápolnához, a Kedves Béla úgy érezte, hogy egy belső hang a remeteségre szólítja fel. Ezután
a hegyi kápolnában tartott ima-összejöveteleken hetente részt vett. Fichter utal szociológiai
kutatásokra, melyek megerősítik, hogy a szerzetesi élet, valamint a hivatás tudatos felvállalását számos esetben idősebbek ösztönzik. Ezek az emberek lehetnek szerzetesek, papok,
akik példás viselkedésükkel felkeltik a rokonszenvet ez iránt az életforma iránt. A leendő
csíksomlyói remete 1988 őszén újabb hívást érzett, ettől kezdve minden nap feljárt a
kápolnához, rendbe tette, kitakarította az évtizedek óta gazda nélkül álló épületeket. 78 Antal
74
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testvér önmagáról már 1993-ban is azt nyilatkozta, hogy nem csupán a villámcsapás miatt
lett remete. A hívás a transzcendencia közbenjárásával valósult meg az ő esetében is. 79 Nem
hosszú folyamatként adja elő remetévé válásának történetét, hanem úgy, mintha az egyetlen
pillanat megrázó eseménye lett volna. 80
K. K: - Mi vezeti az embert arra, hogy remete legyen?

K. B.: - Ezek nem emberi dolgok. Minthogy mindenkinek meg van az a
feladata, amit te is érzel, én is érzek, akkor ez úgy van. Hogy a jó Isten vezet
mindenkit a maga munkájába, hivatásába, csak attól függ, hogy mi mennyire
tudjuk azt megvalósítani. Mert én érzem, hogy a hivatásomban elég gyenge
vagyok, s mégis azt érzem, hogy ezt kell csináljam, ez az én földi életemnek a
talentuma, és ami Isten előtt számot követ. És mégis gyenge az ember. És a remete
életet idézte, itt a 13. állomásnál, hogy a remete itt fent lakik a hegyekben,
imádkozik, aztán nem adtak ételt sem neki, aztán egyszer csak meghalt a remete,
s a faluban nagy katasztrófa tört ki, s akkor ismerték fel, hogy ott az az ember a
hegyekben imádkozott, s ajó Isten oltalmazta a bajoktól. Ez legenda, de azért van
benne igaz. Akkor kezdték értékelni, amíg ott élt, addig Isten oltalmazta őköt.

A közösség viszonyulása a csíksomlyói remete hivatásához
Mivel ez az életforma a közösségi normáktól eltér, a közösség próbálja a sorseseményt a
maga számára érthetővé, elfogadhatóvá tenni. Az elbeszélések a közösség tagjai között
szájról szájra terjednek, és a pletyka-műfaj megengedi a történetek variáltságát is. A közösség
normarendszerébe, amely a család intézményét részesíti előnyben, nem tud beilleszkedni a
remete izoláltsága. A remete környezete hajlamos a stigmatizálásra: a szentember szerepvállalása az egyéni jellem szégyenfoltjává válik, mivel a kívülállók nem rendelkeznek ismeretekkel a remeteségét megelőző időszak eseményeiről, ilyen például a családi élet kudarca. 81
A közösség elismer bizonyos normákat, amelyeknek eleget kell tenni. A normák alapján
különböztetik meg a stigmatizált személyt maguktól, a norma alapján meghatározzák a
közösségben elfoglalt helyüket, és ehhez viszonyítva, a remete helyzetét. Ilyen példa a
szerzetesektől, vagy remetéktől elvárt aszketikus magatartás. 82 Abban az esetben, ha a
közösség nem tud a saját normáihoz képest magyarázattal szolgálni egyes jelenségekre,
elkezd magyarázatokat gyártani.
L. Zs. szerint a villámcsapás határozta meg Kedves Béla remetévé válását, a villámcsapásban pedig a transzcendencia mutatkozott meg. A férfiak a házépítés során felmerült problémákkal, az asszonyok a csalódottságával magyarázzák remeteségét. A közösséghez tartozó
egyházi emberek magyarázata is az isteni élménnyel kapcsolható össze. Egyrészt csodás
eseményként kezelik a villámcsapást, tehát valóban a transzcendencia műve a remetévé
válás, hiszen az Isten megmutatta a helyes utat. Másrészt, az előzőből következően, mivel
túlélte orvosi beavatkozás nélkül a csapást, Isten kettős akarata teljesült. A villámütés által
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Október végin egy este, tizenkét órakor nem volt amit tegyek egyebet, muszáj volt induljak. Döntés olyan
értelemben„. hát otthagyva mindentfeljöttem, egy éjszaka búcsút véve. Éjszaka elindultam. A könnyeim
úgy csorogtak azon az éjszaka, mint amikor kivonultam a faluból, hogy szinte mosakodni tudtam volna,
nem tudom, Istentől ez a kegyelem akkor, mikor elváltam a falutól... Lejöttem a mező szélire akkor, és a
keresztúton kiértem, keresztutat végezve, három órára értem ide föl. Akkor az ajtóról a lakat éppen le
volt ütve, a ház nyitva állt, úgyhogy az éjszakát ott tudtam tölteni. Nem tudtam arról, hogy az nyitva
lesz, nekem már mindegy vót, hogy nyitva van ... Isten„. Isten kegyelme vezetett„. Ezótától kezdtem már
itt élni." SAJÓ, TEMPLOM 1993, 48.
„

SAJÓ, TEMPLOM 1993, 48.
GOFFMANN 1998, 265.
GOFFMANN 1998, 266.
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megerősítette

hitében a remetét, ezzel kijelölte az utat, viszont szellemileg és fizikailag nem

károsította őt.
Sz. M.: Mondom, szerelem csalódott lett, és akkor határozta el, mert nagyon
szeretett egy csajt, s a szülei nem engedték. Szóval addig ellenezték, hogy aztán
szakítottak, s ő akkor határozta el, hogy remete lesz, s hogy ő többet senkit nem
tud szeretni, s így ment ki osztán ő a hegybe, ahol most lakik, abba a kicsi[. .. ]
L. Zs.: Hát van ez a Szent Antal [kápolna], s másik/elől nem tudom, hogy hogy
hívják, s aközött dolgozott valami nem tudom min, s megcsapta a villám, s ezután
vagy ez közben biztos volt valami isteni megnyilatkozása neki, vagy nem neki,
hanem az Istennek benne, vagy valami ilyesmi és így lett, ezáltal lett ő remete,
emiatt pontosabban.

A. 1.: ő pálfalvi, s Csomortánban még annak idején meg akart nősülni rég, rég,
rég. Mielőtt remete lett volna. Nekem mesélte. Itt isjárt nálunk, s éppen két gerendát
ki akartam cserélni, s mondta, hogy ő is annyit kínlódott a házzal, hogy végin
gombás lett teljesen, s megunta azt mondja, s elment remetének.
Hát őt a Jóisten ide rendelte. Neki ez volt az útja. Mert neki tulajdonképpen a
szakmája lakatos. De érte egy csapás. Egy nagy fény érte. Belesült a kereszt. Még
most is látszik a jele. Itt alól történt vele a baj.

Egyházi személy: Itt teljesen lebénult. Úgyhogy négy óra után találták meg
itt mozdulatlanul az árvaházi leánkák. jött befelé, ment vízért. S itten egy
nagy fény érte, egy nagy csapás, nem tudott többet menni, összeesett, lebénult. És
ahogy volt a kereszt a nyakában a láncon, úgy minden belesült neki a testibe. Hát
a Jóistentől volt neki egy ilyen csapás. Meg akarta mutatni neki ezt az utat. Ez volt
az a pillanat, amikor Isten őt erre az útra tette, hogy remete maradjon és legyen.
Isten csodálatos tette. Aztán mindjárt, ahogy megtalálták, nyomban el akarták
szállítani[. .. ] aztán kis idő múltán csak meggyógyult, így semmi orvoslás nélkül.83
őtet

Max Weber a szerzetesi életformát vallási virtuozitásnak nevezi, csúcspontjának a szüzesség megélését tekinti. A karizmatikus szüzesség a papok és vallási virtuózok aszkézise, tehát
a feltétlen önmegtartóztatás a vallási virtuozitás tisztán személyes karizmájának számít. 84 A
szerzetesek térbeli elkülönülését, sajátos normarendszerük megélését, a társadalomban
elterjedt normákkal való radikális szembefordulását vallási virtuozitásnak kell tekintenünk.
A virtuózok célja, hogy abban, amit legfontosabbnak gondolnak, elérjék a tökéletességet. A
virtuozitás vállalásának és fenntartásának az a feltétele, hogy mindent a cél szolgálatába
állítson, és arról, ami nélkülözhető, teljes mértékben lemondjon. Weber szerint a szerzetes,
aki virtuóz akar lenni, folyamatosan bizonyítania kell önmaga és környezete számára, hogy
még birtokolja a karizmáját. 85 Az aszkéták és a korai remeteség a társadalomnak hátat
fordítva, pusztákba vonulva építette ki sajátos világát. 86 A puszta a kezdeti, osztatlan állapot
töretlenségét jelképezte, ez a hely szolgált az Istennel való bensőséges, misztikus kapcsolatok keresésének színhelyévé. A pusztai élet a próbatétel helye is egyben. 87 A csíksomlyói
remete esetén nem a puszta, hanem a földrajzilag magasabban fekvő domborzati egység
83
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(Somlyó hegye), képezi a vezeklés és próbatételek helyét, ebben a megközelítésben a
villámcsapás is próbatételként jelenik meg.
Láthattuk, hogy a remetévé válás kétféle (közösség és remete általi) értelmezése eltér
egymástól: míg a remete meggyőződésből, de ugyanakkor isteni beavatkozás hatására vállalta fel új identitását, a közösség tudása a róla és a vele való beszélgetésből épül, és ez a tudás
nemek szerint is különbözik. Az. adatközlők személyes tapasztalataikra, valamint a másodkézből szerzett információkra támaszkodva alkotják meg a remeteség kialakulására adott
magyarázatot. A szerzőpáros más, hasonló hivatástudattal rendelkező személyt is megkérdezett, hogy összefüggést keressen az Isteni hívás és az egyéni, tudatos döntés között. Apácák
körében végzett kutatásokból is az derül ki, hofl a környezet és célszemély narratíváiban
teljesen elsikkad az egyéni döntés fontossága. Amikor az adatközlők szentemberekről
beszélnek, hajlamosak belevetíteni saját érzelmeiket, vágyaikat a történetekbe. Hasonlóan,
amikor egy egyházi hivatással rendelkező személy számol be élete fordulópontjairól, akkor
eltekint attól a szemponttól, hogy az ő egyéni döntése az életforma megválasztása valójában
az ő egyéni döntése, amit hosszú folyamat előzött meg: például ilyen lehet a hosszan tartó
lelki vívódás, félelem az agglegény-, apácák esetében a vénleány szerepétől. Kedves Béla
hivatása gyakorlásával nincs megelégedve. Bevallása szerint remeteségének kezdetén nem
tudta, hogy mit takar ez az életforma. 8 9
A fentiek alapján kiderül, hogy a csíksomlyói remete életében igen összetett a hivatástudat értelmezése. Számolni kell a házépítés, családalapítás, villámcsapás, a plébános általi
meggyőzés valamint saját döntés szempontjaival is.

• Remeteéletmód Csíksomlyón
A következő részben a remeteéletmód kérdéseivel foglalkozom. Az. előző fejezetben
magyarázatokat igyekeztem szolgálni arra vonatkozóan, hogy Kedves Béla miért lett remete,
az alábbiakban a tudatosan vállalt remete szerep betöltésének módját vizsgálom.

Remeteéletmód a szentember elbeszélése alapján
A csíksomlyói remete az egyház által kijelölt feladatkört teljesíti: gondozza a hívők lelki
világát, valamint a Salvator-kápolnában is ő a harangozó.9° A kijelölt feladatokon túl napjait
a ház körüli tennivalókkal, imádkozással tölti.9 1 Napi programot készít, a program egyes
részeit az imák köré csoportosítja. A vallásos ember számára az idő kezelése különbözik a
nem vallásos ember időfelfogásától. A szentember nem hajlandó a történelmi jelenben élni,
az örökkévalóságnak megfelelő időszemléletet keresi.9 2 A harangozás, valamint az imák
rendszerezettsége alakítja a napjait. A napok megteremtik e rendszerezett életvitel időbeli
kontextusát. Nem csupán az ő élete rendszereződik ezzel, hanem ő maga is felhívja a
közösség figyelmét, beavatkozik az idő alakításába. A harang, mint szakrális objektum az idő
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„Azt sem tudtam, hogy valaha itt éltek remeték előttem, s én csupán folytatója vagyok életformájuknak.
Ennek ellenére engedelmeskedve Isten hívásának odaadtam magam Neki, mert érzem Isten velem van,
Ő vezet." (Hitélet, 1994. októbere, az interjút Balázs Zsófia készítette)
Barna Gábor 18. századi remetékről szóló tanulmányában megemlíti, hogy a 17-18. században a településektől távol eső kápolnák gondozása a remeték feladata volt, a kápolnák mellé, pedig kisebb házat építettek,
és feljogosította az egyház őket a koldulás jogára. Ez a hagyomány a fentiek alapján még máig is él
Csíksomlyón. BARNA 1998, 207-217.
„Napjaimban az ima és a munka váltják egymást. A megélhetésért dolgozom: állatokat tartok, van egy
kis gazdaságom. A hét kecske közül kettő ad tejet. Elődeim is szamárral hordták fel a fát, a vizet (.„)"
(Hitélet, 1999. októbere, az interjút Balázs Zsófia készítette)
ELIADE 1987, 15.
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tagolását és szakralizációját segíti elő, a vallásos élet időbeli szegmentálását szolgálja.93 A
remete ezzel szabályozza a saját életét és egyben a közösségét is.
K. B.: A napom három részre oszlik nekem: úgy kelek fel, hogy harangozok, s
reggeli imádság, s teszek-veszek, mert ugye az ember időnként magát es kell
gondozza, tisztálkodás, enni adni kutya, macska, ház körüli dolgok, be kell
gyújtani, s azután jön a reggeli imádság, leülök, és egy órán keresztül imádkozom.
Reggeli imádság, délelőtti munka, fa beszerzés, egy kicsit ki is kell mozdulni,
ugye bent nem lehet örökké, de nem lehet egy az egybe bent lenni éjjel-nappal, s
akkor délkor ismét imádság, s amikor az ember ezekbe belemerül, akkor az ember
úgy kívánja, hogy több lelki dologgal foglalkozzon, s akkor szinte már a másik
dolog nem is megy.
A remete általában a kíváncsiskodók elől elzárkózva, a házában tartózkodik, ilyenkor az
ablakokat is becsukja. Esetenként kimerészkedik, mert tudja, hogy ezzel a szereppel együtt
jár az emberekkel való kommunikáció. A szerzetesi, remetei elkülönülés csupán fizikai
jellegű, inkább tekinthető a társadalomba való beilleszkedés alternatív módszerének, semmint a társadalomból kivonuló és különállását látványosan hirdető lázadásnak. Alternatív,
mert önkéntes, és számos formája létezik. A mindenkori szerzetesrendek és a remeteség
intézménye is mindig a kor igényeire adott választ reprezentálja. A szükséglet felismeréséhez és kielégítéséhez nélkülözhetetlen a társadalmi érzékenység és a megfelelő társadalomismeret, melyre a társadalomból teljesen kivonulva nem lehet szert tenni. Ez azt jelenti, hogy
ha a remete fizikailag el is különül, mégsem teheti meg, hogy teljesen elzárkózott legyen,
mivel a társadalom bizonyos területeken igényli a jelenlétét és a tevékenységét. Miközben
a szerzetesek elutasítják a társadalom normáit, más szempontból a társadalmi problémákra
való érzékenységükkel és társadalmi feladatvállalásukkal a társadalom életének meghatározó részévé válnak. 94

K. B.: Olyan is volt, hogy beültem [a kápolnába], az emberekhez próbálok

de nem lehet na. Ha leülök is az emberek kíváncsiak, vagy szembekameráznak, vagy megszólítanak. Mondjuk ezt is kellene csinálni, de valahogy ajó
Isten kellene ezen a helyen az első legyen.

férkőzni,

A remetét felkeresik a környékbeliek, a távolabbi országokból érkező zarándokok és
turisták is. Befogadja a hozzá méltó embereket a házába, hajlékot, biztonságot nyújt számukra.95 Általában gondokkal fordulnak hozzá, ekkor közösen imádkoznak. Búcsúk alkalmával
füzeteket írnak tele a búcsújárók, hogy kikért kell imádkoznia. Az ilyen füzetekben szerepelnek imameghallgatások, csodás történések beszámolói. Témái lehetnek: hála kinyilvánítása,
betegségből való kigyógyulás, vigasztalódás.96 A hívek újabban telefonon keresztül rendelik
meg az imát, bíznak a szentember transzcendenciához való közelségében, ezért mediátori
szerepet tulajdonítanak neki. Két világ közt közvetít: egyrészt a már említett harangozással,
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„A nagy csoportok elől szívesen húzódom be magányomba. Nem tudok mindenkinek a rendelkezésére
állni. Ez még talán a gyengeségemnek, a szeretet hiányának a jele. Mert nem zavarhat engem, hogy
feljönnek ennyien. Kívülállók egy falat, kerítést képzelnek el az én életformám és a világ között. Amikor
a faluban, saját környezetemben éltem, magányosabb életformátfolytattam, mint itt. Lelki szempontból
is forgalmas ez a hely. Egyéni lelkigyakorlatra járnak ide, ifjúsági szentmisére. Én sekres~yésként
segélykeztem, s naponta járok le szentmisére Csíksomlyóra. 1 OOO-tői keresztény kápolnák álltak itt a
Kissomlyó-hegyén. A tatárok, törökök nem kímélték őket. A jelenlegi kápolna, amely Urunk színez1áltozása nevet viseli, lelki élmény. Ezen az ima által megszentelt helyen, különös módon találkozunk
istennel. A pünkösdi búcsú körmenetében három kápolna végigjárásában veszek részt, és lelkiekben is
a hívők rendelkezésére állok." (Hitélet, 1999. októbere, az interjút készítette Balázs Zsófia)
FRAUHAMMER

1999, 18-25.
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másrészt az imák közvetítése által. Ezt a tevékenységet az egyház legalizálja a remete-szerep
intézményes elismerésével.
A test fegyelmezése tekintélyes hagyománnyal bírt már az ókori társadalmakban is:
filozófiai és vallási meggondolásból egyformán nagyra értékelték az önmegtartóztatást. Test
és társadalom, test és lélek kapcsolatát a különböző vallások és bölcseleti irányzatok másképp magyarázták, de az aszkézist a transzcendenshez vezető útnak tekintették pogányok,
zsidók, és keresztények egyaránt. A test fegyelmezése a szerzetesi élet fontos alkotórésze,
de nem azonos a szerzetességgel. Fontos különbség, mivel az aszketikus életforma korábban
jelen volt, mint a szerzetesség, amely csak a negyedik század után jelenik meg. 97 A kereszténység államvallássá válása komoly hatással volt a remete mozgalom alakulására, az önfeláldozást felváltotta az önmegtagadás. Az aszkézis megélése a keresztény hit legalizálását
követően már nem volt mindennapos, nem szabályozták szigorú rendelkezések.9 8 A somlyói
szentember a remeteség egyik alapkövét, az aszketikus magatartást saját énjének fizikai-biológiai leküzdése által valósítja meg.
K. B.: Veszélyes a test, a legveszélyesebb. Nekem is ezzel van a nagyobb gondom.
Kérdik mit csinálok, hogy vagyok, hát azt mondom, magammal küzdök. Mert
milyenek lennénk lélek nélkül?

A vezeklés részeként a csíksomlyói remete a remeteségének elején koporsóban aludt
néhány esztendeig, követve az őt megelőző Jakab Imre remete modelljét. Az egyház elrendelte, hogy búcsúk alkalmával, a turisták kérésére helyezze látható helyre a koporsót. A
turisták ezután abba dobálták a pénzadományt. Néhány alkalommal kimosta a koporsót, de
véleménye szerint az efféle gesztusok által profanizálódott a nyughelye.
K.B.: Igen már akkor kitettem, s ez egy kicsit olyan borzasztó, hogy, aztán
kimostam, s visszahoztam, s azt mondtam, hogy én többetperselybe nem fekszem,
vagy hogy mondjam [nevet]. Aztán kérte az egyház is, hogy tegyem ki a pénznek.

Néhány évvel ezelőtt vásárolt egy motorkerékpárt, mobiltelefont, hogy megkönnyebbítse saját helyzetét. Ruházkodását illetően követi a remete-hagyományt, a ferencesektől kapott
csuhákban jár. A szokásosnál sokkal nagyobb méretű rózsafüzérrel rendelkezik. Régebben
kereszt alakú bottal járt.99

Remeteéletmód a közösség tükrében
A remete a társadalomról térbelileg elkülönülve él a Kissomlyó hegyén. Ezt a remeteségre
sajátos állapotot a környezete is kifejezi azzal, hogy amikor róla mesélnek, gyakran
úgy fejezik ki magukat, hogy: ottfent él, oda/el él, kint lakik, ritkán jár le. A remete számára
a tér, ahol él, szent tér. Eliade vallásos térszemlélete alapján a vallásos ember számára a tér
nem homogén. 100 A vallásos embernek, a remetének a hierophánia, ahol a szent megnyilatkozik, teljesen mást jelent, mint a kevésbé hívőnek. 101 A természet és vallás közt szoros a
ka~csolat, a környezetnek vallásformáló szerepe van, és ilyen szerepet tölt be Csíksomlyó
is. 02 A vallási és profán élet ugyanabban a térben és időben nem folyhat egymás mellett. A
vallási élet kibontakozásához speciális helyre van szükség, amelyből a profán teljességgel ki
van zárva. Ennek a meggyőződésnek köszönhető a templomok és a szentélyek létezése: ezek
a térnek olyan szeletei, amelyek a szent dolgok vagy lények lakhelyéül szolgálnak, akik csak
jellemző
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SÁGHY 2005, 67.
RÉVAY 2003, 34.
Öltözködése nem mutat nagyobb eltérést a Barna Gábor által bemutatott 18. századi remeték viseletétől,
csupán a korhoz igazodva változtatta a remeték kiegészítő tárgyait. BARNA 2001, 214-216.

100 ELIADE 1987, 15.
101 ELIADE 1987, 17.
102 BARTHA 1992, 63-64.
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akkor tudnak megtelepedni a földön, ha meghatározott körzetben, teljes mértékben kisajátítják maguknak azt. Dürkheim szerint, az effajta térelrendezés annyira fontos, hogy a
legalacsonyabb rendű vallásoknál is megtalálható. Ahogy a tér esetében, úgy azonos időben
sem lehetséges egyszerre a vallási és a profán élet. Meghatározott időt kell elkülöníteni,
amelyből a profán tevékenység teljes mértékben ki van zárva, ilyenek az imával eltöltött órák
a remete életében. 103 A csodatévő hely és csodatévő személy viszonya kétféle lehet: a szent
személy maga tesz szentté egy helyet, vagy az eredetileg szent hely csodatévő erővel ruházza
fel birtokosait. 104 A szent hely szakrális voltának primátusa ez esetben a hely kultikus
gazdájától függetlenül működik. Az ilyen helyeken a kultikus alakok egymást váltogathatják,
megtartva a kultuszhelyhez elsődlegesen tartozó tevékenységi kört is. 105 A csíksomlyói
remeteség hagyományában ez a szabályszerűség is tetten érhető, hiszen a remeték egymást
felváltva ugyanazt a tevékenységet vállalták fel, és a közösség is hasonlóan viszonyult
hozzájuk, rájuk vetítve azokat az elvárásokat is, amelyeknek az idők folyamán meg kellett
felelnie a mindenkori remetének.
K. B.: Én tudom, hogy ezek a helyek azért vannak, hogy akinek szüksége van
a csendre és a nyugalomra, az kapjon lehetőséget arra, hogy kihasználja, s éljen
vele. Mikor itt ilyen dolog történik, az egészjót elkanyarítsák. Ezek úgy működtek,
hogy voltak az isteni erők, s egy ilyen nagy koncert még a gyökereket es megmozgassa. Annyira itt mindenben benne van a szép, a nyugalom, a tisztaság, s akkor
egy koncert, vagy valami felháborítsa az egészet. Istennél nem így működnek a
dolgok, mert Istennél több mindenre, amikor ilyesmik történnek, akkor nekem
végem van. Tudom, hogy ilyenkor mindent megvisel...

Nem csupán a kifejezetten vallásgyakorlásra szolgáló építményei képezik a szakrális teret:
a környezet szakrális elemei közé tartozik a lakóház is. 106 A remete lakóházában megtalálható a szent sarok, amely szentképekkel, kegytárgyakkal van berendezve. Szent tér továbbá
a koporsó, amelyben a remete aludt, és amely védelmet és biztonságot jelentett számára. A
lakásában mint szent térben elkülöníthetünk egy profán szférát, ahová a remete beengedi
látogatóit, és egy szent teret, ahová a tér használatára jogosulatlanok nem léphetnek be.
A. 1.: Hát mikor oda béjártunk, egy nagyon egyszerű kétszobás kicsi konyha,
kicsi szoba van, s még van egyfeljáró, s talán még egy kicsi pince is van. Van benne
egy kályha, de a belső szoba, az teljesen zárt. jártunk oda bé, az nem igaz, hogy
nem jártunk, de az teljesen az ő birodalma az bent, s kint van asztal, volt annak
idején mikor oda jártunk volt asztal, sőt fent a padlást is a pap, Tiszti kialakította
ilyen ifjúsági szobának. Tehát az egész fölött van egy szoba, de ilyen nagyon
egyszerű kicsi csutakok vannak letéve, imazsámolyok inkább ott vannak fent.
Nem is ráülni kell, hanem térdelni. Körülbelül így néz ki, tehát van benne kereszt,
van benne kicsi oltár, Mária képek, szobrok, amiket őfaragott olyan is van, ilyen
dolgok vannak benne.

Csaknem lehetetlen, hogy a vallási élet valaha is a csakis neki szánt időben és térben
összpontosuljon, óhatatlanul kiszűrődik belőle valamennyi a külvilágba. A szentélyeken
kívül is vannak szent dolgok, ezek azonban másodrangúak, kisebb jelentőségűek. 107 Igazából a remetét körülvevő három kápolna képezi a szent tér vonzásközpontjait, a remetelak
és a Kis-Somlyó hegye a másodlagos szent teret. A szent térben az egyéni, magánkultusz
összekeveredik a világi élettel. Az emberi élet e két párhuzamos síkja közti kontraszt a
103
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tiltások által válik a legélesebbé. A tiltás előre viszi az embert céljai elérésében, a lemondás
pozitív hatást gyakorol az egyén vallási moráljára és természetére, valamint a környezetére
is. 108 Felvállalt életvitele kezdetén a környezetéhez fordul tanácsért, hogy milyen módon
élje meg a remeteséget.
A. 1.: Az elejin

ő is míg kialakult neki, azt nehéz elképzelni, hogy a modern
hogyan lehet a remeteséget megélni, mert nagyon sok a filmes, villany
kell, tehát ilyen dolgok. Aztán mi például azt mondtuk, hogy az is egy remeteség
valahol, hogy, tehát mi nem tudjuk mi a remeteség, azt mondtuk, hogy valahol az
is remeteség, hogy az tudja őt ráhangolni, ha nem lát Coca-Cola cég reklámot, vagy
nem lát műanyag ládát, sörös üveget. Ne abból igya a borvizet, mi ilyeneket
mondtunk.
időkben

A történetek elmesélése során a narratívákban folytonos áthidalásokat találhatunk a jelen
és a múlt között. Egy, a jelenlegi remetére vonatkozó kérdésre adott válaszban előfordult,
hogy Jakab Imre remetét érintő választ kaptam. Abból a célból, hogy érthetőbbé váljék az
előbbi kijelentés, egy példával mutatom be. A kérdés így szólt: ,,Ismeri-e a jelenlegi remetét?"
A válasz: „ Ott kint él, de volt egy Imre bácsi nevezetű remete, aki az erdőben lakott, segített
a mezei munkában ... " (G. D.) Többszörösen elhomályosulnak az adatok, hogy pontosan
melyik remetéről is beszélnek, ilyenkor a közösség a remetéről, az általuk konstruált remeteképről beszél. 109 Az adatközlők mégis különbséget tesznek Kedves Béla személyiségének
idő függvényében történt változásaira figyelemmel, ezt néhány példával szemléltetem. A
Habemus eremitam, Katolikus Hitéletben megjelent cikk szerzői, valamint az idősebb
adatközlők zöme is hangsúlyozza, hogy a remete keresztény társasági életet élt, ifjúsági
munkával, árvaházi gyermekekkel foglalkozott. Ezzel ellentétben a terepmunka során egyáltalán nem ezt tapasztaltam, és ugyanakkor azok az adatközlők, akik szorosabb kapcsolatot
tartottak fenn a remetével, ez utóbbi időszakról teljesen ellentétes véleményt formáltak.
„Régi remete"
(Kedves Béla viszonyulása a környezetéhez
régen, remetesége első éveiben)

„Új remete"
(Kedves Béla viszonyulása a környezetéhez
most, kb. a '90-es évek közepétől kezdődően)

.~~~=~~~-~~~~~~~~~~~~~

-„régebb mikor jó volt a kedve, bementünk,
__tri_eg!!_~vott ~gy !Z"!_l!~!"q_"~Ny:J<)

-„nem jár a búcsúkra, most már mogorva,
ordít, nem hallgat meg senkit"(r./Y K.) __ ___ _

-„ részt vesz a Mikulás csomagok kiosztásában,
-„a pünkösdi búcsún is segítkezik, de a misén
_E_f!!rsangteynet!_s_b_en, ~(jrmeneti_ek_b_en_'_'(_A_._I._)_--+-_n_e_m_v_es_z_r_észt, teljesen bezá_rk~zik_" (~~ 1.) ..

-„ajándékozott egy kicsi kecskét" (A. I.)

-„a gyermekekhez már nem tart, megváltoztatta a pénz" (Ny. K.)

A táblázatból kitűnik, hogy ugyanazon személyek, akiket közeli kapcsolat fűzött a remetéhez, az idő folyamán megváltoztatták véleményüket a szóban forgó személyről. Ha változik
a remete, vele együtt változik a róla alkotott kép is, a közösség elidegenedik. Az adatközlők
számára világos, hogy a környezet zavarja a remeteéletmód intimitását. A Csíksomlyón
működtetett árvaház gyermekeivel korábban szoros kapcsolatban volt Kedves Béla. A gyermekek vittek neki élelmet, ő pedig együtt imádkozott velük. Közben megszűnt az árvaház
is. 2006- 2009 körül ezek a megállapítások már túlhaladottak.
A szakirodalom szerint a szentember a közösségből kiemelkedni vágyó típust testesíti
meg. 110 Működésének feltétele a hívek spirituális gondozása. 111 Szerepet játszhat a kegy108 DÜRKHEIM 2003, 285.
109 Táblázat formájában rögzítettem a beszédsíkok időbeli váltakozásait Kedves Béla és Jakab Imre remetékről
szóló történetek alapján. A táblázat érthetőbbé próbálja tenni a Kedves Béla régi és új személyiségbeli
változásait is.
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hely gondozásában, része lehet az imaélet szervezésében. A remete egy lehetséges életformát mutat be a közösség, vagy a település népe előtt. 112 A szentember ideje legtöbb részét
imádkozással tölti, buzgósága túltesz a lelkipásztorok ilyen irányultságú tevékenységén. 11 3
Kedves Béla mégis negatívan közeledik egy-egy csoporthoz. Goffman alapján a szerepjátszó
gyakran elhiteti közönségével, hogy eszményibb a viszonya hozzájuk, mint a valóságban. 114
William Jones szavait idézi: az egyénnek „annyi különböző társadalmi énje van, ahány
különböző embercsoport létezik( ..). "11 5 A csíksomlyói remete is hasonlóképpen viszonyul
a közösséghez: megpróbál szerepének megfelelően viselkedni. A plébánossal elbeszélget, a
betegeknek, rászorulóknak hajlékot nyújt. Viszont elutasítja azokat, akik turistaként közelednek felé. Eljátssza azokat a szerepeket, amelyek az ő saját normarendszere előír.
A két narratív perspektíva megegyezik azon a ponton, hogy remeteségének kezdetén
nem tisztázódtak benne a választott életforma velejárói. Míg a remete a tér és idő
szakralizációjában valósítja meg magányos, elzárkózott életformáját, a közösség igényli a
vele való találkozást, de a remete újabban közvetlen környezete közeledését is elutasítja,
tehát tudatosan befele fordulva vállalja fel ezt a szerepet. Érdekes megfigyelnünk azonban,
hogy amennyiben a remete az ókori remeteség bizonyos elemeire támaszkodva alakítja ki
saját remeteképét, esetében egy aprócska attribútum mégis elsikkad. Szent Simeon egy 30
méter magas oszlopon töltötte napjait, ahol csak állni és ülni lehetett. Reggel és este hosszas
elmélkedéseket végzett, egész éjszaka kitárt karokkal imádkozott. Nappal pedig tanította a
köréje sereglőket. 116 Szent Antal apát barlangban lakott, befalaztatta, kenyéren és vízen élt,
a szeretet jegyében imádkozott, tanított, vigasztalt. 117 A remeteség intézménye bármennyire is elvonult életformát feltételez, a tanítás feladatát mégis magába foglalja, a remetéknek
tehát volt mondanivalójuk a közösség számára. A csíksomlyói remetével kapcsolatban, főleg
az utóbbi időben, csupán annyit jelenthetünk ki, hogy imádkozik a hívekért.

Speciális tevékenységek, különleges események és magyarázataik
Az előbbiekben azt igyekeztem körvonalazni, hogy milyen okokra vezethető vissza Kedves Béla remetesége, és miben nyilvánul meg ennek tudatos felvállalása. Az alábbiakban
speciális képességeit vizsgálom, valamint, hogy ez a tudatosan vállalt szerep mennyire
tudatos, vagyis hogy felvett attitűdről van-e szó. A remete narratívája alapján fél a vadállatoktól. Alkalma volt találkozni farkassal, kígyóval, sólyommal egyaránt.
K. B.: Egy évben volt bajom a farkasokkal, mikor idekerültem. jöttek a házhoz
a farkasok. December derekán jöttek, s két hétig idejártak, a kutyámat megfogták,
megmentettem, be kellett avatkozzak. Ide a kápolna udvarára is bejöttek, s a
kutya megijedt, s bebújt ide a cipeim közé, s kétfarkas ott mellettem éjjel 11 órakor
télen. Amikor a kutyát megfogták, az este fel hétkor volt, idejöttek a házhoz.

A közösség az állatokkal való kapcsolatát eltérően értelmezi.
Ny. K.: Igen-igen. Télen voltak kecskéi, s azok érezték a szagikat, s nagyon sok
farkas járt hozzá. Kérdeztük, hogy neki van-e? Mondta, hogy neki van egy
f arkasja, ő a vezér, s mondta, hogy jól van vele, de hogyha érzi, hogy rosszat akar,
vagy sok ember veszi körül, akkor nem kommunikál vele. ( ..)Azt mondta, hogy
igen. Volt egy sólyomja is, amelyik figyelte az embereket, hogy megéri-e értük
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imádkozni. Mi is láttuk, leszállt a kezére. Olyan volt, mint egy vadászsólyom, csak
egy bőrt húzott a fejire, hogy ne lásson sokat. Csak a szemét engedte, egyik szemét,
hogy lásson. Többet nem engedett, hogy lásson. Mondta, hogy ez így kell legyen.
A két interjúrészlet ellentmond egymásnak. A remete fél az állatoktól, az adatközlő szerint
pedig képes az állatokkal kommunikálni. Ebben az esetben a sólyom a mediátor, közte és a
világ közt közvetít. A farkasokkal való találkozása során is eltérő a két meglátás. A remete
fénnyel űzi el a farkasokat, beavatkozik, de közben fél a vadállatoktól. A kívülálló szemszögéből ő a farkasok vezére, irányítani tudja viselkedésüket, tehát a remetéről alkotott kép fel
van ruházva az állatokkal való kommunikálás képességével. Ez a motívum fellelhető Assisi
Szent Ferenc egyik legendája, a megszelídített gubbiói farkas története legendájában, mely
a szent egyik attribútumává vált. Mindkét szentember megszelídíti a vadállatot. A környezete
csodaként, és nem mindennapi cselekvésként éli meg a remete különleges képességeit.
AkárcsakJézus, 118 a remete is csodatevéseivel támasztja alá tanításait, csodák által igazolhatja szentember voltát. Kutyaharapásra falevelekből készít gyógyírt. A természeti és társadalmi
környezete ellen dolgozik, amikor kiszárítja a turisták gyülekezőhelyéül szolgáló fákat.

A szent személyes megtapasztalása a remete életében
Az alábbi fejezetben a vallásos ember szentről való gondolkodását próbálom szemléltetni.
Megkerülhetetlen úgy beszélni a remeteségről, hogy ne követnénk végig az ókortól napjainkig nagy vonalakban a szenthez, szent emberhez, karizmatikus tulajdonságaihoz, szerzetesekhez való viszonyulást. Látni fogjuk, hogy a szenttisztelet a népi vallásosság erre irányuló, kiirthatatlan igényéből ered. 11 9 A diakron vizsgálódás célja, hogy elhelyezze a történelmi
időben a szenttisztelet alakulását, jelentős személyiségeit és tényezőit, valamint a szent
megtapasztalásának formáit. A csíksomlyói remete önmagának formálta és alakította ki a
remete „image"-et azon információk alapján, amit az ókori remetékről hallott, amit
harmadrendi ferencesként megtapasztalt, és amit a helyi kisközösség tanácsolt neki a „jó és
tökéletes" remetekép kialakításához. Az alábbiakban azokat a fordulópontokat, határköveket, személyeket és eseményeket vizsgálom, amelyek befolyással lehettek Kedves Béla
remeteségére, keretként értelmezve a szenthez való viszonyulás általános kérdését. Elméleti
keretként olyan szerzők munkáira támaszkodom, akik a szentet történeti, szentéletrajzi,
néprajzi-antropológiai szempontból, valamint a szent társadalomban betöltött szerepére, a
karizmatikus vezetői típus jellegzetességeire tekintettel vizsgálták a szenthez való viszonyt
(Rudolf Otto, Dedek Crescens Lajos,Julien Ries, Régis Bayer, Max Weber, Émile Dürkheim,
Walter Nigg, P. Brown).
A homo religiosus vallásos viselkedése a szent köré csorcortosul, amely mindig egy
bizonyos, a szenttől különböző dolgon keresztül megy végbe. 1 0 A hierophánia észlelésekor
a vallásos ember valamely láthatatlan és befolyással bíró hatalom jelenlétét érzékeli, amely
egy tárgyon vagy élőlényen keresztül valósul meg, mégpedig úgy, hogy ez az tárgy vagy
élőlény új dimenzióval, a szentséggel felruházva jelenik meg. Ez a felfedezés speciális létezési
móddal látja el az embert. A monoteista hitek istenénél megfigyelhetjük, hogy híveinek
életébe valamint a történelembe közvetlenül beavatkozhat. 12 r A szentet az ember a transzcendenssel, az istenivel, az Istennel való kapcsolatának lényeges közvetítőjeként éli meg,
amely meghatározott vallási kultúrában jöhet létre. 122 Rudolf Ottó szerint a vallásos ember
felfedez egy olyan elemet, mely kivonja magát az értelem és gondolat alól, és szavakkal
kifejezetlenként jelenik meg, így a szent az, ami szemben áll a profánnal, ami numinózus,
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isteni. 12 3 A szent magyarázata a vallásos ember számára a racionális és nem racionális
tapasztalatok összetett játékán keresztül alakul. A személyes vallás a belső megnyilvánuláson
alapszik. Az emberiség vallásai úgy alakultak ki, hogy a vallásos ember megtanult olvasni a
szent történelem folyamán megnyilvánuló jeleiben, amelyek a vallásos ember hitének
alapját képezik. 124 Ezáltal az emberiségnek új lehetőség nyílt a világ intuitív megismerésére.
Akármilyen jelentésben is akarjuk megérteni a szentet, bármelyik kultúrában, szent nem
létezik másképp, csak valamely tapasztalaton, méghozzá mindent egybevetve, személyes
tapasztalaton keresztül. 12 s Minden vallásos tapasztalat élén a szentet találjuk, és nem számít,
hogy ez a tapasztalat kollektív vagy individuális, hiszen a szentet mindenek fölé helyezve, az
abszolút értékek felé tereljük, hiszen nem lehet megérteni bizonyos intim találkozást anélkül, hogy mélységeiben meg lennénk győződve a legfelsőbb Valóság létezéséről. 126 A
személyek, helyek, tárgyak azért lesznek szentek, mert a mi hiedelmünk azzá teszi őket, tehát
ezek a dolgok nem önmagukban szentek, hanem a vallásos ember hiszékenysége ruházza
fel őket ezen értékekkel. A vallás az a közeg, ami összeköti az embert és a szentet, és aminek
mi adunk jelentést. Megélt kapcsolatról van szó, annak a szentnek az individuumon keresztül
történő aktualizálásából, melynek a megnyilvánulásait, a hierophániát az ember keresi és
interpretálja. 127 Nem kötelező kellemesen, örömmel átélni a transzcendencia tapasztalatát,
a külső megjelenésen túl, az isteni jelenlét megérzése miatt, az így megtapasztalt Szent igenis
kelthet ijedtséget vagy rémületet. 128
A karizmatikus vezetői személyiséget Weber karizmatikus vezetőkre vonatkozó modelljében figyelhetjük meg. Szentember rendelkezhet olyan tulajdonságokkal, amelyekkel a
környezete nem. A csíksomlyói remete karizmatikus típust jelenít meg. Weber megállapítja
a karizma vallási jellegét. Karizmának nevezi egy személyiség nem mindennapinak számító
képességeit, amelyek miatt ezeket a személyeket természetfölötti vagy emberfölötti, vagy
legalábbis sajátos, nem mindennapi, tulajdonságokkal felruházott embereket vagy Isten
küldöttjeként, vagy példaké~nek, vezérnek tekintették. Öt pontban foglalja össze a karizmatikus vezető tulajdonságait: 2 9
1. A családi környezettől való eltávolodás:
Antal testvér szabad elhatározásából eltávolodik a környezetétől, harmincnégy évesen
kivonul a Somlyó hegyére, hogy magányosan, Istennek szentelve életét, remete legyen. Sok
kultúra nem csak elutasítja, hanem képtelen felfogni a magányt. Imádni, magasztalni, fohászkodni, a léthez szükségeset képviselik, hiszen a szent megtapasztalása, amit ezek a magatartások felfednek, szintézisei mindannak, a reménykedésnek, hiánynak, várakozásnak. 13°
Mivel a halál felfoghatatlan, a szent szolgálhatja az élet ideiglenes végének a feldolgozását.
A szent jelenléte, tudata átsegítheti a vallásos embert az egyik életből a másikba, a nagy titkok
birodalmába. l 3 l
2. Belépés egy kizárólag nevelő közösségbe:
Felkereste Gergely István plébánost, hogy tanácsot kérjen tőle, majd bevonult a ferences
rendbe, letette a remete-fogadalmat, és felvette az Antal nevet. Nem a ferences rendi
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remetehagyományt követte, amely a csoportos remeteséget helyezi előtérbe, l 32 hanem a
Remete Szent Antal féle remeteséget, az individuálisabbat választja.

3. Fizikai és lelki gyakorlatok, ezek legkülönbözőbb formái, amelynek célja a regenerálódás és az eksztázis elérése:
A remete imái, az önmegtagadás, koporsóban alvás, a napi kötelező imaórák betartása,
harangozás felelnek meg ennek a pontnak.
4. A karizmatikus szint folyamatos tesztelése - tortúrák sokkhatások által:
Remete Szent Antal, amikor megküzdött a démonokkal, szolgája holtnak vélte.133 Az első
megmérettetés, és a hivatás megerősítője a remetét ért villámütés túlélése, a lelkiekben való
megerősödést szolgálta. A villámütés során eszméletét veszítette, félholtan talált rá néhány
árvaházi kislány. Itt utalnék vissza Régis Boyer megállapítására, hogy a transzcendenciát nem
kötelezően pozitív, hanem igenis negatív élmény is képes irányítani, ijedtséget okozva a
kiválasztottnak. Ez összekapcsolódik a már említett kiválasztottsággal elhívatással, amely a
legemelkedettebb értelemben egy életre szóló választásra utal, amelyben a legmagasabb
idea, amelyet önmagunkról alkothatunk végérvényes, és naponta elköteleződik. Az idea
ebben az esetben egy olyan életszemléletet takar, amely túlmegy a reálisan és racionálisan
megtapasztalható valóság dolgain, és folyamatosan bizonygatni kell önmagának és környezetének.
Az elődeihez hasonlóan Kedves Béla is lakott barlangban, az általa őrzött kápolna területén kiépített magának egy barlangszerű helyiséget, ott vezekelt. Gyakorta megküzd a „gonosszal", az őt háborgató, rossz szándékú látogatókkal. Ezek a próbatételek megerősítik az
isteni szándékot és ennek tudatát a szentemberben. Karizmatikus ereje kiteljesedett, a
katolikus hívek kérik az istennél való közbenjárását. Akit beenged a házába, azzal elbeszélget,
főleg a mindennapi gondokról, betegségekről.
Az orosz fanatizmus első klasszikus alakja Petrov Avvakum (1621-1682) pópa volt.
Aszketikus ragaszkodásából a patriarkális ember hitvilágához, akit intim viszony fűzött a
természethez és Istenhez, mozdíthatatlannak érezte helyzetét a világban. Avvakum mindenféle változtatás, változás ellen volt, ami eltávolítja a az embert ettől a többé-kevésbé még
természeti, igaz állapottól. 134 Avvakum protopópa Önéletírásában beszámol a szerzetesség
és az isten megtapasztalásának hátulütőiről. Hasonló elemekkel találkozhatunk, mint a
csíksomlyói remete életében. Az elhalt állatok láttán, éjszakánként felkelt, és sokáig sírt a
ÉLETRŐL: Azoknak, akik a remeteségben Istennek tetsző életet
akarnak folytatni, hármasával, vagy legfeljebb négyesével kell tartózkodniok. Ezek közül kettő az
édesanya szerepét töltse be, s legyen nekik két, vagy legalább egy fiuk. Az előbbiek Márta, az utóbbiak
Mária Magdolna életét utánozzák. Az a kettő, aki az édesanya szerepét tölti be, Márta, a két fiú pedig
Mária példáját kövesse. Legyen kolostoruk is és ebben mindegyiknek külön cellája. Ebben végezzék
imádságaikat és ebben aludjanak. Mindjárt napnyugta után mondják el az aznapi Completoriumot és
utána tartsanak csendet. A napi imaórákat rendesen mondják el és Matutinumra keljenek fel; Mindenekelőtt pedig keressék ,,Isten országát és az ő igazságát. "A Primát rendes időben mondják el, Tertia
után megtörhetik a csendet, beszélhetnek esrmással, odajárulhatnak édesanyjukhoz, és amikor jól esik
nekik, szegény kis gyermekek módjára az Uristen szerelméért alamizsnát kérhetnek tőlük. Azután kellő
időben mondják el a Sextát, Nonát és a Vecsernyét. A kolostorba, melyben tartózkodnak, senki idegent
ne engedjenek belépni, se ott étkezni. Azok a testvérek, akik az édesanya szerepét töltik be, gondosan
tartsák magukat távol minden idegen személlyel való érintkezéstől és elöljárójuk iránti engedelmességből fiaikat is tartóztassák minden idegentől, hogy így senkinek se legyen alkalmuk velük beszélni. A
fiúknak tehát édesanyjukon, elöljárójukon és őrükön kívül, amennyiben az utóbbinak tetszik Isten
áldásával meglátogatni őket, senki mással nem szabad beszélniök. A fiúk időről-időre vegyék át bizonyos
időtartamra az édesanyák szerepét úgy, ahogyan közös megbeszéléssel jónak látják elrendezni. És ők is
iparkodjanak gondosan és szorgalmasan megtartani a fentebb mondottakat. " (Assisi Szent Ferenc
alapján) ASSISI-JACOPONE 1993.
133 SZIKSZAI 2005, 30.
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lelki üdvösségéért, felidézve a halált, hogy egyszer neki is meg kell halnia. Azután az
éjszakákat átimádkozta. Az anyja megnősítette, 21 éves korában diakónussá választották,
majd rá két esztendőre pappá szentelték. Átérezve a gyónók fájdalmát, a saját testén érezte
a hívek kínjait. Ez ellen imádkozással, gyertyagyújtással védekezett, így tisztította magát. 135
Egy szerencsétlen hívő védelmére kelt a városparancsnok előtt, a parancsnok pedig semmibe véve a könyörgést, a templom közelében halálra fojtogattatta. A pópa a gyógyítás és a
bántalmazás következményeit az „első megpróbáltatásokhoz" sorolja. A hit ereje az ő esetében is csodával határos módon segítette a verekedésből való felépülést. A következőképpen
meséli el: „ Ott feküdtem holtan egy fél óráig, vagy tovább is, de Isten parancsára mégis

életre keltem.[. .. ] Azután az ördög megint rám uszította (parancsnokot): bejött a templomba, ütött-vert engem, és miseingemben, lábamnál fogva vonszolt a földön. Én csak imádkoztam eközben. "136
Árvaházi gyermekeket foglalkoztatott, a környező falvak katolikus fiatalsága gyakran
felkereste a fiatalos remetét. Többen kipróbálták mellette a remete életmódot, ám sikertelenül. Nem csupán csoportokkal foglalkozik, hanem az egyes ember lelkével, hitével is. A
következő vallomás a megtérés eredményét viseli magán:
Sz. Á. F.: Egy hang azt mondta, hogy menjek ki Csíksomlyóra, fogtam hát
magam és kimentem. Fogalmam sem volt, hogy pontosan miért is megyek. Már a
sámánizmuson belül is érdekesnek találtam Assisi Szent Ferenc alakját. Az ő
alakja sokat segített abban, hogy a kereszténységhez közelebb kerüljek. Akkor
kimentem Csíksomlyóra, és megkeresztelkedtem. A csíksomlyói remete lett a keresztapám, Antal testvér. Tíz-tizenkét kicsi árva cigány énekelt, és négy vagy öt
ferences öreg sírdogált a keresztelőmön. Azt mondták, úgy mondtam el a hitvallást, hogy ők azt még nem is hallották, olyan szépen. Tényleg gyakoroltam előző
éjszaka. Ezután négy és fél hónapot kinn voltam még Csíksomlyón, és megbérmálkoztam.

5. A karizmatikus személy ceremoniális befogadása azok közé,
származik

akiktől

a karizma

Remete Szent Antal halála után következett be ez a pillanat, az angyalok által történő
felemelkedés. Kedves Béla még életében megtapasztalta a beavatást, hiszen szerinte is, és a
környezete szerint is a villámcsapás erősítette meg.
Az

Istentől

kapott képesség felliasználása

Gagyi József „részidős specialistáknak" nevezi azokat a személyeket, akik a szociális
szerepkört töltenek be népi kultúrában, de nem ez a fő megélhetési forrásuk. l 37 A szakirodalom eddig megjelent példáiból csupán néhányat említek, hogy ez által elhelyezhessem
Kedves Béla szociális tevékenységét a részidős specialisták körében. A szerepkört a közösség
életében elláthatja például a Gagyi József által bemutatott kalugerek-intézménye, a homoródalmási jósasszony, a máréfalvi szentasszony is. Emellett Vajkai Aurél Az Ősi-i }avas
ember c. tanulmánya és Grynaeus Tamás hadikfalvi gyógyító asszonyról szóló tanulmánya
biztosít támpontokat. Mindenik specialistának isteni megbízatása van, isteni munkát végeznek, és képességük isteni adomány. Tudásuk nem tanult tudás, a hit és az ima erejével fejtik
ki gyógyító tevékenységüket. Ők maguk csodát nem tudnak művelni, azokon tudnak segíteni, akiknek az imádság által jobb élete van. 138 A kaluger az Isten szolgája, minden kérelmező számára evidens, hogy közvetít az ember és a természetfeletti erők között, így kom135
136
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munikál a szellemekkel. A kalugerek messzebbről érkeztek, és tevékenységük az elképzelések szerint azért hatásos és eredményes, mert önmegtartóztató, remeteszerű - kevéssé
mindennapi -, kevéssé emberi életet élnek. Ezek a tulajdonságok felhatalmazzák őket a
szenteknek járó tiszteletre.139 A kaluger az archaikus ambivalenciában (áldó és átkozó
román pap) a sors kezelője, mivel egyszerre tartja kezében a jó és a rossz alternatíváit. 140 A
jósasszony szociális szerepkört vállal fel, és amennyiben mégsem vállalja, a közösség előzetes
tudása alapján felruházza a szerepkörrel. 141 A hadikfalvi gyógyítóasszony a tudását áthagyományozás útján, az idősebb generációtól szerezte, de a konkrét, imával való gyógyítás ebben
az esetben is isteni eredetű adottságot rejt. 142 Az Ősi-i javas ember és a homoródalmási jósnő
közösen imádkoznak a betegeikkel, és nem kérnek fizetséget a gyógyításért. A csíksomlyói
remete hasonlóképpen a betegeiért és a betegeivel együtt imádkozik. A specialisták felkeresése során a zarándoklat és a megtett út időnként feledteti a problémát, a betegség
időközben megszűnhet, és ezután a specialisták javára íródik a gyógyítás. 14 3 A specialisták
felkeresése és a velük való találkozás eleve feltételezik a lelki megnyugvást, a fájdalomból
mindenképp elvesz, ha súlyosabb betegségeket nem is gyógyít. Nem gyógyít meg, de
megnyugtat és ez a környezetével szemben rendkívüli tulajdonság birtokosát tételezi. A
tudás átadása nem egyszerű feladat, hiszen az Ősi-i javas ember fia erejében már nem
hisznek. A remete esetében az átadás helyhez kötött. Az ő esetében nem kötik feltétlenül
személyhez az imával történő gyógyítást, inkább a hely szakralitása ruházza fel a gyógyítás
képességévet. 144 Ezek a specialisták az egyes közösségek szociális gócpontjait képezik.
Funkcióik összemosódnak, például a remetétől ugyanazt kérik, mint a mágikus szakembertől, a belé vetett hit által, tehát azt a kényszert hárítják rá a gyógyulást kérők. Nem válik el
élesen az, hogy amikor a remetét megkeresik, hozzá imádkoznak, vagy vele együtt Istenhez
fohászkodnak. Az erők felfokozottsága révén nem feltétlenül a gyógyító emberben rejlő erő
fejti ki hatását, hanem a mágia a közösségben, az egyféle gondolkodású emberek és a csoport
határozott akarata határozza meg a kívánt hatást. Az erők fokozása úgy lehetséges, ha egészen
kis területre sűrűsödik össze, egyetlen kegyhelyről, szentkútról, szenttárgyról, vagy személyről verődik vissza. A hatás tükrözés a népi közösség szellemének visszatükrözése. Az Ősi-i
javas ember csakúgy, mint a remete olyan környezetben fejti ki tevékenységét, ahol a
környéken 20-30 km-es körzetben Mária-látomások, búcsúk és a paraszti vallásosság megnyilvánulásának más elemei is közrejátszanak. Esetünkben a csíksomlyói búcsú is hasonlóan
hozzájárul a remete speciális képességeinek felerősítéséhez és gyakorlásához.
Az egyház és a remete
Erdő Péter A megszentelt élet formái az egyházjogban e. tanulmányában felhívja a
figyelmet arra, hogy napjainkban a szerzetesi és az ahhoz hasonló életforma ismét sokrétű
változatosságban jelentkezik, és ezért célszerű vizsgálni, mivel a II. világháború óta eltelt
időben maga a szerzetesi és azzal rokon élet jelentős változáson ment keresztüI. 145 Gyakran
előfordul, hogy az énkép és a közösség véleménye két gyökeresen eltérő jellemet rekonstruál. Szőcs Levente gyergyói népi önéletrajzokat vizsgálva, hasonló szituációban lévő adatközlőre bukkant.

„Senkinek jó véleménye nem vót róla. Igaz, hogy hát vót egy idő, amikor azt is
figyelembe vették, hogy hát egy, tudja Isten, az ilyen rendbéli apácáktól s papnö139
140
141
142
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144
145
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vendékektől s a többi hát elvárta vóna s elvárná a nép, hogy azok különbek, s
rendesebbek mint a másik, az egyszerű falusi ember, és hát jó véleménnyel nem
vótak. És mindenki csak rosszat mondott, hogy hát apáca, s hogy tud ilyen lenni,
kegyetlen, s fösvény, s rossz, s ezeket mondták. („) Nem vót leesve az alma a fáról,
s a gyermekek szedték le, s ő megszidta, s seprűvel futott utánok. Ott a szomszédok
mondták. Ez is igaz vót. "146

A közösség és a remete kapcsolatában a közösség idegennek találja, ahogyan a remete a
technikai dolgokhoz viszonyul. A leggyakrabban előforduló sztereotípiák a remete külső és
belső tulajdonságait egyformán érintik. Öltözködése, tárgyi kellékei, állatai, idegenekhez
való viszonyulása köré szerveződnek ezek a sztereotípiák. Koporsóban alszik, böjtöl. Agresszív, üvöltözik. Nem jár ki a házból. Bottal vagy motorbiciklivel lehet látni. Van/volt
szamara, ami kuriózummá vált a közösségben, azáltal hogy társították a remeteéletmódhoz.
Az idegenekkel üvöltözik. A katolikus egyház a közhiedelemmel ellentétben nem tiltja a
technikai újításokat, és amint alább látni fogjuk, támogatja a telefon, rádió és egyéb eszközök
pozitív célra való felhasználást. A II. Vatikáni Zsinat, majd az 1983-as Egyházi Törvénykönyv
új szemléletet, az intézmények újszerű besorolását hozta magával. A 4. századtól kezdődően
remeték csoportjai fejlődtek ki, és belőlük alakultak később a megszentelt életre vállalkozó
közösségek, melyek életüket később kolostorokban folytatták. Az ilyen életformát vállalókat
monasztikus szerzeteseknek vagy monachusoknak nevezték. 147 A II. Vatikáni Zsinat szólt a
monasztikus, valamint a laikus nevelő, betegápoló és egyéb szolgálatot teljesítő, továbbá
világi intézményekről is. A törvénykönyvben kifejezetten említett intézményeken kívüli
lehetőség az egyéni remete életforma. A világtól igen szigorúan elkülönülő és imával vagy
vezekléssel Isten dicsőségére és a világ üdvösségére szentelő remetét a jog akkor ismeri el
megszentelt életben Istennek ajánlott személynek, ha a három evangéliumi tanács megtartását a megyés püspök kezébe tett fogadalommal vagy más szent kötelékkel vállalja, és sajátos
életformáját a megyés püspök keze alatt folytatja. A II. Vatikáni Zsinat a szerzetesi, illetve
ezen belül a remete életforma megéléséhez következőket mondja ki (fontosabbak, amelyek
a remetére is vonatkoznak): 148
1. A fogadalomtétel szertartásai. A római Pontifikáléban a szüzek konszekrálásának
szertartását felül kell vizsgálni. Azok számára, akik fogadalmat tesznek, vagy fogadalmukat
szentmise közben megújítják - hacsak a partikuláris jog másként nem intézkedik - új
szertartásokat kell összeállítani a fogadalmakra, illetve azok megújítására. Ezekben nagyobb
egyöntetűség, egyszerűség és méltóság mutatkozzék meg. Dicséretes, ha a fogadalmat
szentmise közben teszik.
2. A nap megszentelése. Mivel a zsolozsma célja a nap megszentelése, azért az imaórák
hagyományos rendjét úgy kell megújítani, hogy amennyire lehetséges, feleljenek meg a
tényleges időpontoknak; ugyanakkor figyelembe kell venni a mai életkörülményeket is,
főként az apostoli szolgálatban tevékenykedők szempontjait.
3. A szerzetesek zsolozsmája. Bármely szerzetes intézmény tagjai, amikor a zsolozsmának
a szabályzatuk által meghatározott részét mondják, az Egyház hivatalos imádságát végzik.
Ugyanígy az Egyház hivatalos imádságát végzik akkor is, ha szabályzatuk rendelkezése
alapján valamilyen kiszsolozsmát mondanak, föltéve, ha az hasonló szerkezetű, mint a
zsolozsma, és szabályos jóváhagyást nyert.
4. A csodálatra méltó technikai találmányok közül, melyeket az emberi szellem Isten
segítségével napjainkban a teremtett dolgokból hozott elő, az Anyaszentegyház fokozott
figyelemmel fordul azok felé, melyek új utakat nyitva mindenféle információ, eszme és
irányítás gyors közlésére, elsősorban az emberi lélekre hatnak. E találmányok közül is
146 SZŐCS 2009, 48.
147 ERDŐ 2006, 295.
148 EVANGELISATIO NOVA.
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kiemelkednek azok az eszközök, melyek természetüknél fogva nemcsak az egyes embereket,
hanem tömegeket, sőt az egész emberi társadalmat el tudják érni és meg tudják mozgatni miként a sajtó, a film, a rádió, a televízió és a hasonlók-, ezért joggal nevezhetők tömegtájékoztatási eszközöknek.
5. A tömegtájékoztatási eszközök vallásijelentősége. Az Anyaszentegyház jól tudja, hogy
ezek az eszközök, ha helyesen alkalmazzák őket, az emberi nemnek nagy segítséget nyújtanak, mert nagyban hozzájárulnak a szellem pihenéséhez és kimlíveléséhez, illetve Isten
országának terjesztéséhez és megszilárdításához; de azt is tudja, hogy az emberek a teremtő
Isten szándékai ellen és saját romlásukra is használhatják őket; söt anyai szorongással és
fájdalommal látja azt a sok kárt, mely nagyon gyakran éri a társadalmat gonosz használatuk
következtében.
6. A helyes közvélemény kialakítása. Mivel a közvéleménynek ma a magánéletben és
közéletben egyaránt nagy hatalma és tekintélye van minden rendlí és rangú ember szemében, a társadalom minden tagjának ezen a téren is meg kell tennie azt, amit az igazságosság
és a szeretet követel, hogy ezen eszközök segítségével is helyes közvélemény kialakítására
és terjesztésére törekedjenek. A fentiekben csak néhány általános példát találhatunk, de
ugyanakkor kijelenti azt is, hogy annak érdekében, hogy az evangéliumi tanácsokra tett
fogadalmakkal megszentelt élet nagy értéke és el nem hanyagolható feladata a jelen körülmények között egyre jobban javára váljon az Egyháznak, a Szent Zsinat a következőket
határozta; de határozatai csak általános elvek a szerzetek, sajátos jellegük fönntartásával a
fogadalom nélküli közösségek és a világi intézmények számára. A részletes szabályokat a
Zsinat után az illetékes tekintélyeknek kell megfogalmazniuk.

• Összegzés
A csíksomlyói remete rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a közösség
elvár, de ezen kapcsolatrendszer megértését íratlan szabályok vezérlik. A közösség tagjai, ha
igénylik - és igénylik a kapcsolattartást, akár telefonon keresztül is-, a megfelelő közeledéssel, a megfelelö, erre a célra kijelölt alkalommal, fordulhatnak kéréseikkel a remetéhez. A
személyiségének fokozott átalakulása hivatástudatának megerősödését szolgálja.Jelzéseket
bocsát úgy a közösség, mint saját maga számára: a profán élet következtében kivonul a
szakrális térbe; villámütés éri, ekkor megtapasztalja a transzcendencia jelenlétét, ettől fokozottabb elhivatottságot érez; leteszi a remete-fogadalmat, ezzel az aktussal új, elkötelezett
identitást vállal; remeteségének első periódusában nyitott környezete iránt, későbbi periódusában behatóbban foglalkozik spirituális tevékenységekkel, a remeteség intimitását helyezi előtérbe. Ezt a szempontot kellene a közösség normarendszere érvényesítse, amikor a
remete életformáját és ebből következő magatartását deviánsnak minősíti. A remete csak
azokhoz tud megfelelőképpen viszonyulni, akik tiszteletben tartják a választott életforma
sajátosságát. A tőle távolabbi környezete a róla konstruált sztereotípiák perspektívájából,
harmadkézből szemléli a remetét. Ezt főleg a csíkszeredai ifjúság közvéleménye tükrözi, akik
különböző kirándulásokon találkoztak a remetével, és szembesültek a deviánsnak mondható magatartásávat. 149 A remeteségről szóló narratívák különálló típust hoznak létre, ezáltal
stigmatizálnak. A közvetlen környezete, mivel szorosabb kapcsolatban él vele aktualitásukban jut hozzá az információkhoz Kai T. Erikson a deviancia funkcionálitását a közösségen
keresztül vezeti le. A közösségnek vannak határai, amely határok csak azáltal létezhetnek,
hogy a közösség tagjai kijelölik azt, így a közösségnek nem lehet mindenki tagja, szükségsze149 Ezt a kijelentést előzetes tapasztalataim alapján teszem, mivel a remetével való találkozásomig, és a kutatás
kezdetéig, az én remeteképem is sztereotípiákból épült. Készültek interjúk az ifjúság körében, de ezek
csak a sztereotípiákat érintő fejezetben felsorolt információkat tartalmazták.
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rű, hogy legyenek kirekesztettek, azaz deviáns személyek. A velük való diskurzus tartja
életben a közösséget olyanformán, hogy újra és újra kijelöli a határokat. 150 A közösség
megítélésében Kedves Béla egyszerre teljesíti mindkét perspektíva feltételeit: deviáns,
mivel elutasítja környezete közeledését, üvöltözik, fenyegetőzik és ezzel egy időben gyakorolja hivatását, éppen az előbbiek által. Ebben a kettősségben reprezentálódik a környezet
normáinak kivetülése, amelyek által meghatározzák közösségi, vagy azon kívül elfoglalt
helyét. Továbbá kérdés marad az, hogy mit vált ki személyiségének változása közönségéből?
Átalakul-e a szentemberről konstruált ,,image" a környezet interpretálásában? A remete
életformáját meghatározza a tér és idő szakralizációja, amely befolyásolja a viselkedést a
közösség normáitól eltérően. A vallásos ember ismeri az íratlan szabályokat, amikor meglátogat egy szentembert, tudja, hogy nem illik például kamerákkal zaklatni. Ha a remete mégis
ellenáll a fényképezésnek, akkor az érdeklődő szempontjából máris deviánsnak minősül.
Meghatározott alkalmai vannak a vele való találkozásnak, amikor beléphetnek a szent terébe,
ilyen alkalom a pünkösdi búcsú.
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CONFLICTUL DINTRE NORMELE COLECTIVE ~I VOCATIA INDIVIDUALÁ. ÍN
VIATA PUSTNICULUI DIN ~UMULEU-CIUC

Rezumat
Lucrarea prezinta viata pustnicului de la ~umuleu-Ciuc, trasaturile de baza ale sihastriei
~i modului sau de viafa, din perspectiva colectivitafii ~i a bisericii, respectiv a vocatiei
individuale, marturisita de el ínsu~i.
Importanta acestei probleme simple poate fi relevata ín relafia dintre cele doua tabere,
pustnic ~i colectivitate, adica la nivelul prejudecatilor ~i a~teptarilor. Colectivitatea manifesta stereotipe, prejudecati fafa de modul de viata al pustnicului, mai ales ín legatura cu
viata ascetica, singuratica a sihastrului. Ín acela~i timp, pustnicul rezoneaza cu colectivitatea
actuala, iar folosirea ustensilor tehnice necesare existentei zilnice, cerintelor biologico-fiziologice, este ín deplina concordanta cu vocatia sa. Colectivitatea considera, ca schimbarea
comportamentului pustnicului este o piedica ín índeplinirea sarcinilor spirituale, ~i, uneori,
aceasta conduita este privita de mediu ca o ratacire.
COMMUNAL NORMS AND INDIVIDUAL VOCATION IN THE LIFE OF THE
HERMIT AT ~UMULEU-CIUC {CSÍKSOMLYÓ)

Abstract
The study presents the lifestyle of the hermit from ~umuleu-Ciuc (Csíksomlyó), the basics
and manifestations of his eremitic life from the perspective ofthe community surrounding
him, and based on his vocation described by the church and himself. The relevance of this
simple problem is surprised exactly in the relation of these two: the hermit and the
community, especially on the levei of their different values and expectations. The
community is setting stereotypes concerning the eremitic lifestyle, expecting the hermit to
be ascetic and aloof. At the same time, the hermit lives in concordance with the present
society, and it is compatible with his vocation to use various technical tools that are needed
to his biological and phisiological existance. The community concludes, though, that his
changed behaviour is detaining hím from fulfilling his spiritual duties and his attitude is
occasionally labelled deviant.
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HÁZASSÁGRA ERŐLTETÉS ÉS CSALÁDBOMLÁS
AZ. UDVARHELYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN
A 19. SZÁZAD FOLYAMÁN

Kolumbán Zsuzsanna
A 19. században a társadalom alapintézménye a törvényes előírásoknak megfelelően
lezajlott házasság útján létrehozott család volt. Minden egyén igyekezett megházasodni,
majd gyereket nemzeni, hogy szellemi és anyagi javainak öröklését biztosítsa, földi életének
stabil hátteret teremtsen.
A család a társadalomban betöltött sokoldalú szerepe által, pl. gyereknemzés és -nevelés, a
rend és erkölcs fenntartása, a szexuális kapcsolatok törvényesítése, stabil anyagi életkörülmények biztosítása, a szerzett javak öröklésének rendezése, mindenkor az egyházi és világi hatalom
figyelmének középpontjában, ellenőrzése alatt állt. A család intézményének szentelt figyelem
tükröződik a házassági törvénykezés produktumaiban, de ugyanakkor felfedezhető és alakulása
nyomon követhető az egyháziaknak az élet fontosabb állomásaival szembeni általános viselkedésében is. Az egyház házassági politikája részben a hívek számának szaporítására irányult. E
cél elérése a családok stabilitásától függött, hiszen ennek felbomlása a társadalom betegségének
minősült, újabb problémák kiindulópontját jelenthette, pl. árva gyerekek, magukra maradt nők,
akik esetenként képtelenek voltak az utódok teljes értékű nevelésére.
A cél tehát a családok fenntartása volt, melyre két út kínálkozott. Elsősorban a házasságkötések szigorú és következetes ellenőrzése, mely által az életképtelen házasságok létrejöttének megelőzését óhajtották, másodszor a válások elkerülése, a családbomlás folyamatának
megnehezítése.
Az egyháziak igyekezete ellenére mégis köttettek életképtelen házasságok, a válás sokszor
bekövetkezett. Az elmúlt néhány évben az Udvarhelyi Református Egyházmegye Levéltárában végeztünk népességstatisztikai kutatásokat, különös figyelmet szentelve a házasságkötés és családbomlás jellegzetességeinek. A válóperes levéltári iratanyag tanulmányozása
során az 1801-1806, 1813-1895 közötti időszakból 1 eddig összesen 2424 per 2 esetében
találtuk meg a válást igazoló ítéletet. A válóperek számának alakulását és a válás alapját
képező okok, ún. bűnök összefüggéseit vizsgálva, néhány fontosabb bűnkategóriára lettünk
figyelmesek, melyek közt a szülők erőltetése alapján kötött házasságok magas számára. E
jelenségre vonatkozóan igyekszünk most néhány adatot közölni, hiszen egyrészt tagadhatatlanul befolyásolta a válások számának alakulását, másrészt a 19. századi református társadalom értékrendjére, mentalitására és annak alakulására szolgáltat információkat.
A 19. században az erdélyi református egyházon belül szigorú szabályzata volt a házasságkötés folyamatának. Amint említettük, a cél az életképtelen, a minden alapot nélkülöző
1
2

Hiányzik az 1807-1812 közötti zsinati jegyzőkönyv.
Csupán érdekességként jelezzük, hogy az említett egyházmegye területén magasnak minősíthető válási
arányszámot fib'Yeihetünk meg. Pl. ha elfogadjuk az Erdélyi Református Egyházkerület térképe (Szász
Domokos szerkesztésében. Kolozsvár, 1877) által közölt népességi adatokat, akkor 1877-ben 0,70 válás
jutott 1OOO lakosra, míg az Erdélyt is magába foglaló Magyarország területén 1876-1890 között 0,08 volt
a nyers válási arányszám. A Magyarország szintjén összesített adatok természetesen magukba foglalják a
más felekezetííek adatait is, és a katolikus népességnél tapasztalható alacsony arányok befolyásolják azt.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 263-276.
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házasságok megakadályozása volt, melyek közé sorolódtak a szülők erőltette kapcsolatok is.
Ezt kiválóan jellemzi Bod Péter Házassági törvényrajz3 címet viselő munkája, mely tulajdonképpen egy a házasságra, ebből következően pedig a válásra vonatkozó szintézis. Bod
munkájában a házasság egy férfi és egy nő közötti egyességként jelenik meg, melynek célja
a sorsegyesítés és az utódnemzés. „A házasság egy olyan alkalom, melyre mennek a férfi
és az asszony egymással magzatszaporítás és sorsegyeztetés végett"4 - olvashatjuk a kiadvány ajánlásában.
A házasságkötést az eljegyzés, a mátkaság előzi meg, mely „a jövendőbeli egybekelés aránt
egymásnak tett ígéret". 5 Az eljegyzés a szülők beleegyezésével szabadon kinyilvánított
kölcsönös megegyezés, melynek minden erőltetéstől mentesnek kell lennie. Célja, „hogy
időjusson a kitapogatózásra, és valahol valami csalárdságnak helye ne maradjon, s hogy
a valahol talán e/temetkezve lappangó valami tévelygés világosságra jöjjön.,..() Fontossága
nagyobb volt, mint manapság. Megkötése tanúk előtt történt, felbontása egyházi fórum
hatáskörébe tartozott, a mátkaság felbontásáért felelős pedig büntetés alá esett.
Már a mátkaság megkötésekor létezhettek olyan esetek, melyek azt semmissé tették. Ilyen
volt az erőltetés, a rokonsági kapcsolat, a kívánt életkor hiánya vagy a túl nagy korkülönbség.
Ugyanakkor felbontható volt szexuális kicsapongás, erkölcstelen élet, eltitkolt betegségek,
anyagiakban történt nagy változás, illetve vallásváltoztatás okán, ha az nem keresztény
vallásra történt.
Az eljegyzést a házasság követte, melynek egyetlen formája a nyilvános, tanúk előtt,
akadályozó tényezők nélkül kötött volt törvényesen elismert. Egy egyezmény, melynek
alapját két fél szabad akarata képezte (tehát a hangsúly a házassági kapcsolat önkéntes
jellegére esett, két fél szabad megegyezésére), mely törvényesítette a szexuális kapcsolatot,
sorsközösséget eredményezett, kölcsönös segítségnyújtásra kötelezett, önállóságot nyújtott
a nőnek szüleivel szemben, de ugyanakkor férje irányítása alá helyezte.
A házasságot gátló tényezők között a szülői beleegyezés hiányát említi első helyen Bod:
„annyira megkívánja a szülők megegyezését, hogy anélkül meg nem állhat", hiszen „a
szülőket megilleti a magzatokon való hatalom a nevelésnél fogva". Ha a házasság a szülői
akarat ellenében köttetik, akkor felbontódik, mivel „a szülők hatalmában lévő magzatok
a maguk kényén nem járhatnak", mindazáltal „a szülőknek [. .. ] önhatalmukkal élni kell,
de nem visszaélni". 7 A szülők valós érvek alapján korlátozhatták gyerekeik házasságát,
visszaélés esetén a fiatal az egyházi fórumokon panaszt tehetett, házasságának engedélyezését kérhette az egyháziaktól is.
A csupán szülöi döntésen alapuló esetek kiszűrését óhajtották a házasságot megelőző
kikérdezéssel és eskütétellel, melynek folyamán a lelkész a kapcsolat önkéntes jellegéről
tudakolózott két tanú jelenlétében, majd a választ bejegyezte az anyakönyvbe. Az anyakönyvi
bejegyzések szerint a kikérdezés a házasság előtt legkésőbb egy nappal történt. 8 Ugyancsak
a házasság akadályainak kiderítését volt szolgálni a házassági szándék háromszori kihirdetése, melyre törvényes módon a templomban, a vasárnapi istentisztelet alkalmával került sor.
Ezzel a gesztussal tulajdonképpen a házasságnak ellentmondókat idézték az esetleges akadályok feladására.
Tehát az egyházi szabályok szerint erőltetésnek helye nincs, a házassági megegyezésnek
szabadnak, kölcsönösnek és tisztességesnek kellett lenni, félelem, erőltetés nélkül valónak.

3
4
5
6
7
8
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BOD 18.36. Latin nyelven 1763-han jelent meg Szebenben Synopsis iuris connubialis seu tractatus de iure
connubiorum címen.
BOD 1836. V.
BOD 1836, 1.
BOD 1836, 2.
BOD 1836, 17-19.
ROL CsLt. Agyagfalva. Református egyházi anyakönyvek. Ltsz. 361. 252r-261 v, 283r-285v, 307v-3 77v.

HÁZASSÁGRA ERŐLTETÉS ÉS CSALÁDBOMLÁS...
A tanulmányozott század folyamán mégis sokan álltak az illetékes egyházi fórumok elé nem
önálló akaratukból kötött kapcsolatuk felbontását kérve.
Az erdélyi református ef:házon belül a válóperek a 19. században, 1868-ig egyházmegyei
szinten a parciális zsinatok előtt, 1868-at követően 1894(95)-ig, a polgári házasság bevezetéséig a házassági törvényszékek 10 előtt zajlottak. A fellebbviteli fórum a parciális zsinat esetében
a generális zsinat, a házassági törvényszék esetében a Kolozsváron ülésező egyházkerületi
házassági főtörvényszék volt, mely felülbírálta az egyházmegyei szinten hozott ítéleteket.
A válóperek folyamatát, az említett intézmények munkálatait, az ítélethozatal módját és azt,
hogy mi minősült válóoknak egyházi törvények szabályozták. Láthattuk, hogy a házasságnak
ahhoz, hogy törvényesnek minősüljön, néhány alapfeltételnek kellett megfelelnie. Abban az
esetben, ha az akadályozó tényezők nem kerültek a felszínre a házasság megkötésekor, ezen
elemek utólag a házasság semmisségét vonhatták maguk után. Ilyen volt a rokoni kapcsolat, az
eltitkolt betegségek, elmebetegség, tehetetlenség és sterilitás, az erőltetés: „az igazságtalan
erőszak

re"_ 11

vagy

erőltetés,

mikor valaki nyakon ragadva vonattatik az egyházi összeköttetés-

Válást mondhattak ki a házasságkötés után bekövetkezett események, változások miatt. A
válás első és legsúlyosabb oka a paráználkodás volt, majd következtek a hűtlen elhagyás, a
házastárs életének veszélyeztetése, a szexuális kapcsolat, vagyis a házastársi kötelezettség
megtagadása és a sterilitás kívánt okozása. Más bűnök, mint a család, a gazdaság elhanyagolása,
káromkodás, veszekedés, verés, tolvajlás, alkoholizmus, szülők iránti tiszteletlenség, másodlagos válóokoknak minősültek, ezen esetekben ágy és asztaltól való különvetést mondtak ki.
A válni óhajtó személyeknek a következő lépéseket kellett megtenniük: 12 A felperes
esperesi pecsét által megerősített idéző levéllel szólíthatta perbe házastársát. Az idézést,
melynek tartalmaznia kellett az idéző és az idézett nevét, a feladott vádakat, az erre a célra
kinevezett egyházi személyek, nappal, személyesen adták át az idézettnek. Ezt követte az
illetékes egyházi fórumon való panasztétel a per nyilvános kihirdetésével, amikor a felperes
személyesen vagy felhatalmazott ügyvédje által előadta vádjait. A tárgyalások során, ha az
alperes beismerte a felhozott vádakat, ítéletre került sor, de ugyanakkor magyarázhatta a
kialakult helyzetet vagy tagadhatta azt. A peres felek tanúvallomásokkal igyekeztek alátámasztani felhozott vádjaikat; a tanúkat (vigyáztak, hogy ne legyen közeli rokon vagy büntetett előéletű) a peres felek választották külön-külön. A vallomások felvétele az egyház által
megbízott személyekre tartozott. A következő tárgyaláson került sor az újabb bizonyítékok
9

10

11

12

A parciális zsinat hatásköre kiterjedt az összes egyházmegyei kormányzási ügyre. A teljes egyházmegyét
érintő közügyek megoldásában minden egyházmegyei lelkész részt vett. Azonban, amikor a zsinat bírósági
ügyekben, válóperekben járt el, döntési joggal az esperes, a jegyző és a 3 évre választott 8-10 jura tus
assessor (székező bíra) bírt. A parciális zsinat előtt folytatott perekről a zsinati jegyzőkönyvek vallanak,
eléggé szűkszavúan. A perek jegyzőkönyveiből a peres felek nevét és lakhelyét, a per kezdetének időpont
ját, a nézeteltérések okait, az ülések számát, illetve az ítéletet ismerhetjük meg, esetenként tudjuk a felvett
tanúvallomások számát, illetve olvashatjuk azok összegzését is.
Az egyházmegyei házassági törvényszék az 1791. évi XXXIV. és 1868. évi XLVIII. országos törvénycikkek
alapján az illetékességi körébe tartozó hívek házassági kötelékének érvénye vagy érvénytelensége, a
házasság ideiglenes vagy végleges felbontása (separatio és divortium) ügyében első fokon ítélhetett. A
házassági törvényszékre vonatkozóan egyházi rendtartás még 1882-ben jelent meg. A későbbi rendeletek
tulajdonképpen csak az 1868„ illetve az 1882. évi határozatokat erősítették meg. Az 1888-ban Kolozsváron
kiadásra került erdélyi református egyházkerületi törvények az említett intézményről a következőket
statuálták: az egyházmegyei bíráskodást házassági perekben gyakorolja a házassági törvényszék. Ennek
elnöke az esperes, jegyzője az egyházmegyei jegyző, szükség esetén törvényes helyetteseik. Tagjai az
egyházmegyei közügy-igazgató (direktor), aki egyszersmind házasságvédő, az egyházmegyei gondnokok
és a közgyűlés által hat évre választott papi ülnökök, akiknek száma négynél kevesebb és tíznél több nem
lehetett. Ítélethozatalra, az elnökkel együtt, legalább hét tag jelenléte szükséges. A házassági törvényszék
működésére vonatkozóan megemlíthetjük, hogy tagjai évente általában 6 alkalommal ültek össze. 1872-től
kezdődően az üléseket felváltva Udvarhely és Keresztúr városában tartották.
BOD 1836, 99.
A két intézmény előtt tárgyalt perek lefolyása néhány dologban különbözött, itt a főbb lépéseket jegyeztem
csupán. Lásd bővebben KOLUMBÁN 2009.
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felolvasására, majd az ítélet kimondására. Az ítélet kellően bizonyított, komoly vádak esetében a válás (divortium) volt, de válóokok hiányában lehetett az úgynevezett összeadás, va~
enyhébbnek minősített nézeteltérések esetében „az ágytól és asztaltól való különvetés".
Ezen utóbbi esetben, ha a pert folytatták, akkor engesztelhetetlen gyűlölség kialakulását
konstatálva mondták ki a házasság felbontását.
Súlyos és kellően bizonyított bűnök esetében egy válóper 2-4 hónap alatt lezajlott,
azonban a másodlagos bűnök esetében egy-egy per akár egy, másfél évig is elhúzódott. Néha
hosszabb lejáratú perekkel is találkozhatunk. Itt főként azokról az esetekről van szó, hol
összeadás után ágy és asztaltól való különvetést alkalmaztak, vagy ha a perelt fél több
alkalommal megtagadta a tárgyalásokon való jelenlétet. Ugyancsak hosszú lejáratú perek az
egyik fél eltűnése kapcsán indított eljárások is.
A válóperek költségekkel jártak, nem ok nélkül. Fizetni kellett az esperesnek a per
indítására adott engedélyért, az idéző levélért, az idézetet átadók fáradtságáért, az ügy
kihirdetéséért, a per beírásáért a jegyzőnek, a tárgyalásokon való meg nem jelenésekért, a
feleltető kérdések hitelesítéséért, a tanúvallomások felvételéért, az ítéletekért stb. A folyamatosan növekedő peres kiadásokat tulajdonképpen a válást gátló tényezőként is felfoghatjuk, hiszen a század végére egy per ára a büntetésekkel együtt elérte a 90 forintot, abban az
esetben, ha bélyeg és illetékmentességet kért a válni akaró, a 60 forintot, ami az adott
korszakban egy napszámos vagy akár egy kisbirtokos számára is hatalmas összeget jelentett,
a nők számára a szülők anyagi segítsége nélkül pedig lehetetlenné tette a válást.
Láthattuk, hogy a válóokokat egyházi törvények körvonalazták, de a válni óhajtó felek
soha nem egyetlen ok, bűn alapján kérték elválasztásukat. Általában bűnsorokkal van dolgunk: alkoholizmus-agresszivitás-paráznaság, vagy alkoholizmus-gazdasági feladatok elvégzésének képtelensége, paráznaság-agresszivitás, erőltetés-szexuális kapcsolat hiánya-agresszivitás stb. Viszont az ítélet az egyház szemében a legsúlyosabbnak minősülő
alapján lett kimondva, ez képezi statisztikáink alapját is.
Az ítéletek alapját alkotó bűnök számát összegezve a következő eredményre jutottunk:
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Ideje néhány héttől akár egy évig is terjedhetett. A házastársak kibékítését célozta az egyedüllét unalmai,
nehézségei által.
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A bűnös

A válás oka
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1. táblázat. Az ítéletek alapját alkotó bűnök száma

A fentebbi táblázatot elemezve néhány fontosabb bűnkategória körvonalazódik. Nem
kérdéses, hogy a házasságokra a legnagyobb veszélyt a szexuális bűnök jelentették, a paráznaság és a vadházasság. Viszont azonnal utána tapasztalhatjuk az erőltetett házasságok miatt
bekövetkezett válások magas számát. Talán a 19. századra meglepő lehet e tény, főként ha
felidézzük a tanulmányunk elején vázoltakat is, a szigorú egyházi szabályozást.
Feltehetjük a kérdést, miért jöttek létre ezen kapcsolatok, mi állhat a hátterükben, valóban
léteztek, vagy csak a válás kieszközléséért állították a válni óhajtó felek?
Segít más fényben látni az adatokat, ha az erőltetet házasságok számát időben követve a
perek számához viszonyítjuk.
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1. ábra. A válóperek számának alakulása
a 19. század folyamán
az Udvarhelyi Református Egyházmegyében
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2. ábra. Házasságra erőltetés
és a házassági kötelezettség megtagadása okán
kimondott válások számának alakulása
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3. ábra. Paráznaság és vadházasság okán kimondott válások számának alakulása

A fentebbi ábrák alapján levonhatunk néhány következtetést:
Az erőltetés alapján kért válás a teljes század folyamán jelen van. Míg a század első felében
két évtized esetében is a válóokok 34 %-át adja, a század végére 25 %-ra esik vissza. Megfigyelhető egy, a válások számához viszonyítva aránytalan emelkedési időszak 1861-1870
között, melynek okát eddigi kutatásaink alapján nem sikerült minden kétséget kizáróan
azonosítani. Egy gazdasági szempontból stabil időszak, melyet Erdély-szerte a házasodási
kedv jellemez. Viszont valószínűsíthető, hogy itt valótlan számadatokkal kell szembenéznünk, hiszen ez az időszak, mikor a perek magas száma miatt ellehetetlenedett a zsinat
működése (mit kiválóan jeleznek a pár mondatra zsugorodott és általánossá vált válási
jegyzőkönyvek), az 1868. évi egyházmegyékre vonatkozó egyházi törvény pedig létrehozta
a házassági törvényszéket. Az enyhült ellenőrzést kihasználhatták azon válni óhajtók, kiknek
házassága még nem tartott 2 évnél többet. Hasonló jelenség még megfigyelhető az 1840-es
években, illetve a házassági törvényszék működésének alkonyán, mikor magas a család
elhanyagolása okán adott válások száma. A zsinat által kiadott ítélet tehát nem feltétlenül
fedi a valóságot, az erőltetett házasság miatt bekövetkezett válások száma lehet kevesebb,
de ugyanakkor több is. A testi kapcsolat hiánya, a házastársi kötelezettség megtagadása okán
felbontott házasságok hátterében is legtöbbször az erőltetés és ebből következően a házastárs elutasítása áll. Ugyanakkor a század második felében erőltetés képezte több vadházassági eset előzményét. Az anyagi gondok miatt válni nem tudó párok egy idő elteltével a
vadházasságot választották, két év elteltével viszont csak komoly bizonyíték mellett volt
kérhető erőltetés alapján válás, így az új helyzetben egyszerűbb volt szexuális kicsapongás
alapján felbontani a házassági köteléket.
A század utolsó három évtizedében csökken az erőltetések miatt kért perek száma, viszont
már az 50-es évektől sokasodnak a paráznasági esetek, az utolsó 3 évtizedben pedig a
vadházassági esetek, ami tagadhatatlanul erkölcsi értékrendbeli változásra utal. Ugyanakkor
az erőltetett házasságok esetében emelkedett a nők által kezdeményezett válások száma,
eléri a 90, majd a század utolsó évtizedében a 95 százalékot. A teljes század folyamán a
válóperek 59,40 %-át nők kezdeményezték, az erőltetett házasság miatt indítottaknak pedig
80 %-át (csak a század elején magasabb a házasságra erőltetett férfiak száma). A nők által
erőltetés miatt indított perek számának növekedése a nők önállósodását jelzi mind anyagi,
mind szellemi szempontból. Erre a folyamatra hatással volt a század második felében szinte
szokássá vált szolgálatra járás Erdély és a román területek nagyobb városaiba. Itt jegyeznénk
meg, hogy számos vadházassági és paráznasági eset hátterét is ez képezi, több esettel
találkoztunk, mikor a házasságra erőltetett nő elszökik, szolgálónak megy és törvénytelen
kapcsolatokat alakít ki.
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Tartam(év)

Időszak

-2

3-4

5-7

8-10

11-15

16-20

r-~~~25

26-

1868-1870

5588%

11 76%

11 76%

1323 %

441 %

-

-

1871-1875

4864%

2770%

8.78%

743%

135 %

2.02 %

135 %

270%

1876-1880

456%

184%

12,8%

12 %

56%

3 2%

08%

16%

1881-1885

45 73%

2073%

10,97 %

670%

853 %

4,26%

243%

060%

1886-1890

4563%

2013 %

12.08 %

738%

872%

4.02~

-

201 %

1891-1895

45,02 %

1688%

12,55 %

9,09%

6,92 %

6,06%

2,59%

0,86%

2,94%1
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2. táblázat. Válás által felbontott házasságok tartama

Láthatjuk, hogy a válások többsége a házasságot követő első két évben következik be, és
ezt az arányt jelentősen befolyásolja az erőltetett házasságok száma. Az egyházi szabályok
szerint erőltetés alapján csak a házasságot követő első 2 évben kérhető válás, tovább tartó
házasságok esetében (számuk elenyésző) bizonylatokat kértek, pl. a szülők tiltakozása a válás
ellen stb. Az erőltetett házasságok fontos jellemzője, hogy nem kerül sor gyerek születésére.
A házastársak életkora a legtöbb esetben férfiaknál 26 évig, nőknél 24 éves korig terjedt
(mivel a szülők beleegyezése a házassági kapcsolat létrehozásába a gazdaságilag nem önálló
fiatalokra volt elsősorban érvényes). A kutatott perek esetében erőltetés állt minden olyan
házasság hátterében, mely kiskorúak között köttetett.
A házasságra erőltetések jelen vannak a kutatott század folyamán, de számuk a korábbi
századokban valószínűleg magasabb volt. A szülői akarat alapján kötött házasság felbukkan
az egyházmegye fennmaradt első jegyzőkönyvében is. Az 1694. június 14-én Udvarhelyen
tartott zsinat Harinnai Sára és Ugron Tamás válóperében döntött.
A jegyzőkönyvbe jegyzettek szerint a férfi „házasságának kezdetiben is sírássa4 nagy
kedvetlenséggel és az atyjának nagy pirongatására ment el a násznépével a feleségéért,
Harinnai Sáráért, és azután is mindaddig ameddig együtt laktak nemcsak infideliter viselte
magát feleségéhez, hanem ugyan sok helyeken és sokak előtt tött vallomást arról, hogy isten
őtet úgy segélje, soha nem szerette a feleségét, soha nem is szereti, és mikoron felesége
kötelessége szerint tisztességesen viselvén magát kiment az urához a tornácba, hogy mint
keresztény házastárs nyájaskodják fétjével, akkor is az ura, Ugron Tamás úr lövöldözéssel
fenyegette azt mondván: eredj be ördög lelkű, mert isten úgy segéljen meg lövöldöztek„. "
Az erőltetett kapcsolat következménye a férj paráználkodása lett: „feleségén kívül hintóban és egyebütt is gyanús személyekkel hált éjszakának idején [.„] Azt a kötelességét,
amellyel tartozik minden keresztény házas ember egyik a másiknak, teljességgel denegálta
őkegyelme, azt az végett amelyért az isten a szent házasságot szerezte, t. i. a szaporodást
mindenképpen meggátolta... "
Az illetékes fórum döntése összegzi a helyzetet és az egyháziak véleményét: „ő kegyelme
vallástétele szerint, nem hogy ő kegyelmében szeretet lett volna, de sőt valamikor a feleségét
meglátta, kimondhatatlan nagy gyűlölsége indult ellene [„.] Bizony dolog, hogy mikor az
atyja látta, hogy sírva megyen felesége után a násznépével, akkor el kellett volna avagy
halasztani, avagy teljessé!!ftel attól a dologtól megszűnni, hogysem ördögi életre mind a
kettőt egybe szerkeszteni. " q

14

UREL Liber ecclesiae orthodoxae in sede Udvarhely existensis, 1694, 68. A szöveg könnyebb olvashatósága
érdekében igyekeztünk a levéltári anyagból vett idézeteket napjaink helyesírási szabályait figyelembe véve
gondozni, javítani.
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A fentebbi - a történt események szempontjából tipikusnak mondható - eset a 17. század
végén zajlott. De a szülők hatalma, akarata még erőteljesen érvényesült a 19. század folyamán, főként a nőkre nézve, de találkozunk erőltetett házassággal a férfiak esetében is.
Az esetek vizsgálata alapján tapasztalhatjuk, hogy a háttérben leginkább gazdasági érdekek álltak, és körvonalazható néhány jellegzetes helyzet, mely az utódok házasságkötésének
irányítására vezette a szülőket. A lányok esetében például a következő helyzetek vagy akár
kényszerítő tényezők fedezhetők fel:

1. Az apa halálát követően gazdára, férfira volt szükség a családban, hogy a
gazdaságot vezesse:
- „ ... édesanyja erőltette, kényszergette a Nagyobb józsejhezi férjhez menetelre, mondván: menj hozzá Nagyobb Józsefhez, mert akkorférfi s gazda jő házunkhoz, s könnyebben
vihetjük gondjainkat. "15
- „Másfél évvel ezelőtt nőül mentem volt alpereshez, ámbár előre tudtam, hogy férjhezmenetelem szerencsétlen lesz, mert én alperest soha nem szerettem, őt nem én magamnak,
hanem édesanyám választotta nekem. Ugyanis apám elméjében megháborodván, kicsiny
gazdaságunkat nem volt kifolytassa, s anyám azon gondolatra jött, hogy ha engem férjhez
adna, leendő vejében /eltalálná a hiányzó gazdát. Én még nagyon fiatal voltam, alig 17
éves, s beszélni kezdett nekem a férjhez menetelről, ajánlotta, dicsérgette alperest, hogy az
nekem jó férjem, s egyszersmind csekély gazdaságunknak is vezetője lenne. Nekem a
férjhezmenetelre, sfőként az alpereshez menni semmi kedvem nem volt, s mindannyiszor
visszautasítottam édesanyám ajánlását. De mind haszontalan, mert édesanyám tervével
nem hagyott fel, sőt az előbb szép szóval, kecsegtetésekkel tett ajánlatai helyett a kényszer
minden eszközét kezdte használni, sőt azon legutolsóra is eljutott, hogy mindennapi,
mondhatni minden órai veréseivel erőszakolt akaratának hódolni. S végre a félelem, a
már szenvedhetetlen né vált üldözés, verés rákényszerített, hogy alpereshez menjek, de bár
alperest az előbb sem szerettem, rövid ideig volt vele létem alatt durva, káromkodó,
veszekedő természete miatt még inkább s am'2'ira meggyűlöltem, hogy inkább kivégzem
magam, hogysem tovább vele üljek és éljek. "1
- „ ... soha nem szerettem alperest, hanem édesanyám kényszerítéséből mentem hozzá,
ugyanis édesapám nem élvén, gazda kellett a házhoz, hogy kicsi gazdaságunkat folytassa. „17
2. A lány egyedüli gyerek, örökli édesapja vagyonát, a szülők olyan férjet
szeretnének neki, aki a gazdaságot elképzeléseik szerint vezeti majd:
- „Nőül mentem alpereshez ezelőtt alig egy évvel, nem önkéntes szeretetből, hanem
szülőimnek ellenállhatatlan kényszerítése folytán. Kitagadással fenyegettek, ha szülőim
akaratához képest alpereshez nem megyek, minthogy szülőimnek több gyermekük nincs,
semmiképp sem engedtek a faluból kimennem, hogy segédjük legyek és férjem is. "18
- „Nem szeretetből ment Lidi férjhez, hanem apja ellenállhatatlan erőltetésére, mit
onnan tudok, hogy egy alkalommal Lidi apja magához hívott, hogy Lidi és Demeter
Márton közt eszközöljek békességet. Én engedtem a kérésnek, Barabás Mihály komámhoz
mentem, Lidit szépen felszólítottam, hogy fogadja vissza férjét, mert Lidifiúleány. Mire azt
felelte Lidi: itt hagyom apámuram minden vagyonával, elmegyek, s inkább elvesztem
magam, mintsem Demeter Marcihoz visszamenjek. Erre a Lidi apja megharagudott, s
Lidinek a karját megfogva úgy megkeringette a házban, hogy Lidi elszédült, ez egy verésnél
15
16
17
18
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UREL, 1887/7.

HÁZASSÁGRA ERŐLTETÉS ÉS CSALÁDBOMLÁS...
több volt. Mikor a Lidi a szédülésben elesett, mert sebesen forgatta az apja, azt mondta a
komám: vagy vissza mész, vagy az ördög elvisz.... "19
3. Sok gyerek van a családban, a lány tehetősebb emberhez adásával anyagi
segítséget remélnek:
- „Én nem szeretetből mentem alpereshez, hanem szülői kényszerítésből. Ugyanis
atyám annyira kényszerített, hogy ellent nem állhattam. Vert, rongált, elűzéssel, minden
javaiból való kitagadással fenyegetett, ha hozzá nem megyek az alpereshez, azt adván
okul, hogy sok gyereke van s így némileg segítve lesz a bajon. "20
- „ Többször voltam szem és fültanúja, hogy Máriskót az édesanyja szidta, fenyegette,
hogy most jó szerencséje akadt s ne szalassza el, tekintse azt, hogy ő is mint szegény
özveRyasszony bár a többi gyerekéről tudjon gondoskodni, menjen hozzá Illyés Sándorhoz. ;a 1

4. Anyagi szempontból jobb jövőt szeretnének a lánynak:
- „ ... ezelőtt néhány hónappal kényszerülve, akaratom, kedvem ellen mentem alpereshez. Én őtet soha nem szerettem, szívem, szerelmem más személyt választott volt kivel éljek,
de az szegény iffú lévén, édesapámnak kedve az lett, hogy menjek alpereshez mint tehető
sebbhez. Én minden gyermeki engedelmességem mellett kinyilatkoztattam, hogy nem
megyek alpereshez, mert őtet nem szeretem, sőt természeti gyűlölséget érzek arányában,
de atyám annyira átalkodott volt feltételében, hogy minden javából kitagadott, s hogy ez
nem használt, elévett egy durva szijú ostort, hogy szót nem fogadhattam azzal úgy
agyba-főbe vert, hogy szemeim mint pecsenye, orcám, hátam mint kék máj úgy néztek ki.
Halálos kéntelenségem tartotta, hogy hozza menjek gyűlölt alpereshez. Emellett alperes
nem hogy szerettette volna magát, de sőt tetemesen gyűlöltette, mert arányomban durva
gorombaságot fejtett ki, minden dolgomban hibát kapott, szidott mocskolt, üldözött, sőt
kegyetlenül nagy káromkodások között megvert... "22
- „ ... én alperest soha nem szerettem, hanem jobbágy leány lévén, s mivel alperes szabad
ember és egy kevés jószágocskája is van, szüleim s atyámfiaim sok unszolására s erőlteté
sükre kellett hozzá mennem. Azután is alperest meg nem szerethettem, mivel olyan dühös
természetű ember, hogy engemet magával együtt a házba bérekesztett, s esküdt, hogy
meggyújtja a házat, s benn éget... "2 3

5. Árván maradt lány jövőjét igyekeznek biztosítani:
- „ ... alig 14 éves gyermek minden gyám nélkül maradtam szép terjedelmű kisbirtokomban. Ekkor közeli rokonaim rábeszélésére hozzá mentem alperes férjemhez azon reményemben, hogy benne egy szerető, munkás, gazdaságot folytatni tudó férjet találok, de
nagyon megcsalódtam, mert a leggorombább, verekedő, korhely férjet találtam. "24
- „Ezelőtt félévvel férjhez mentem alpereshez azon reményben, hogy a sok biztatás,
fenyegetés mellett egy csendes házi életet élhetek, s minthogy nem szerettem, mivel nagyon
rövid ideig tartott az egybekelés előtti ismeretségünk, csak kényszerítésből mentem hozzá
nőül. Alperes mondta édesgető szavakkal, hogy vele mint nem iszákos jámbor férfival
megélhetek. Hittem szavának de még inkább hatott rám gyámom, nagybátyám nem csak
erkölcsi, de pszichikai kényszerítése, s hozzámentem, de mihelyt e fontos lépést megtettem
azonnal megbántam[. .. ], minthogy jámborsága a dologtalanságig megy. "2 5
19
20
21
22
23
24

UREL, 1896/6.
UREL, 1874/21.
UREL, 1883/12.
UREL, 1877/1.
UREL, Parciális zsinati jegyzőkönyv, 1800-1806, 292-293.
UREL, Válóperes iratok, 1876/29.

271

KOLUMBÁN ZSUZSANNA
6. Mostoha gyerekét rokonnak ígéri az apa, hogy a lánynak adandó örökség ne
kerüljön ki a családból:
- Kányádi Máté Annát 1862-ben a mostohaapa testvéréhez, Anna mostohabátyjához
erőltette, hogy a jószág idegen kézre ne jusson. Z6
A férfiak esetében hasonló a helyzet, az események hátterében ugyancsak gazdasági
okokat találunk:

1. Többgyerekes családban nőtt fel, nem örököl apja után vagy csak keveset, jó
örökségnek elébe néző lányt keresnek neki:
- apja kényszerítéséből vette el alperest, „ mert pénzes és jószágos leány volt alperes. De
semmiképp sem tudta legyőzni ellenszenvét irányába, s így látván ezt alperes elment tőle.
Ezután is kényszerítette apja felperest, hogy vegye vissza alperest, de inkább világgá megy
semmint azt tegye. „z7
2. Egyke fiú, ki apja gazdaságát örökli, jó gazdasszonyt remélnek mellé:
- „ ... édesanyám kiszemelte őtet menyének, és javasolni kezdte nékem... "28
A férfiak és nők helyzete közt különbséget kell tenni: míg a nőknél valódi erőltetésről
beszélünk, a férfiaknál inkább meggyőzésről. A szülők által használt eszközök, módszerek
igen változatosak voltak. A győzködés szép szavakkal, ígérgetéssel, példálózással indult:
meglásd a házasság után majd megszereted, a gazdaság megszeretteti majd veled, jó gazdaember, nagy jószága van, vele jól megélhetsz, majd megszereted. Az ígérgetés a szép hozományt, boldog és megbecsült életet, a példálózás a szülő esetében hajdan alkalmazott
házasságra erőltetést és annak jó kimenetelét példázta. Ha az ifjú legény vagy leány csupán
engedelmességre neveltetése alapján nem vetette alá magát szülei akaratának, a szülők
keményebb eszközökhöz folyamodtak. Általában kitagadással, a kiházasítás megtagadásával
fenyegetőztek, majd következett a verés.
A verés mint nevelési eszköz elfogadott volt a 19. századi családokon belül mind a
gyerekekkel, mind az asszonnyal szemben.Jellemző az Imreh István által közreadott faluközösségi határozatok közt 1826-ban Felsőrákoson felbukkanó eset, mikor az anyós menyével
keletkezett konfliktusában a következőként magyarázza tettét: „az alperest mint fogadott s

örökbevett gyermeke után való gyermekét úgy bocsátott vala bé házába és vagyonjába,
az atyának pedig szabadfeles lő, engedetlen gyermekét megverni, de a gyermeknek semmi
estre sem szabad szüleit még csak rossz szóval sem illetni". 29 A társadalom akkor fejezte ki
rosszallását, ha a fenyítés az utcán történt, illetve elvetendőnek tartotta, ha viselős nőt vert
a férje. Megjegyzendő, hogy a családon belüli agresszivitás is csak akkor minősült válóoknak,
ha a társ, a családtagok életét veszélyeztette.
1869-ben egy nagykedei pár válóperében vallja egy tanú: „az apa dühbe jött sJuliskát az

öklével agybafőbe verte, s a földre leteperte a szemem előtt. S ezen verést nemcsak egyszer,
de többször is kikapta az apjától. Láttam azt is, hogy szegényJuliskát nemcsak az apja, de
a testvérbátyja, János felpofozta s hajáná'/ogva földre ráncigálta, azért mert nem akarta
megígérni, hogy Sándorhoz megy nőül. „3 1872-ben egy tanúvallomás alapján egy kecseti
lányt a következőképpen bíztattak a férjez menetelre: „ ... menj hozzá Péterhez, mert látod,
milyen jó gazda, mindene megvan, melyre Sári azt mondotta, nem kell a gazdasága, mert
25
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nem szeretem. Ezért apja megharagudván,
nyen megverte. "3 1

előttem

lekapván a

szegről az

ostort és kemé-

A döntésnek engedelmeskedni kellett, mivel „egy jó gyermek engedelmes szüleivel
szemben". A kapott verésért nem tesznek nyilvános panaszt a fiatalok, a század peres
anyagában egyetlen esetben találtuk megemlítve, hogy egy tarcsafalvi lány anyja általi
többszöri megverettetéséért a parajdi járásbírósághoz fordult. 32 Az esetre vonatkozóan jelzi
egy tanú, hogy a verésnek igen keménynek és többszörinek kellett lenni, hogy a lány anyja
ellen forduljon.
A fiatalok igyekeztek kinyilvánítani nemtetszésüket a szülők akaratával szemben, tiltakoztak, panaszkodtak, a férfiak kelletlenül indultak a menyasszony után, a lányok az esküvő előtt
megszöktek, rokonoknál bújtak el. 1883-ban keresztúri Kovács Rozália a testvéréhez menekült esküvője napján: „Róza még az esküvő előtt is elszökött itt Székelykeresztúrt lakó
testvéréhez. Már a lakodalom be volt gyűlve, s tovább egy óránál keresték. " Az anyja
természetesen megtalálja, hazakergeti, majd közli: a lakodalomnak meg kell lenni, ő nem
marad szégyenben. 33
Az anya által kijelentettek, hogy nem marad szégyenben, fontos információt hordoznak.
A szégyenérzet meghatározó tényező volt, főként a falusi közösségek esetében, ez volt az,
mi elriasztotta a lányokat attól, hogy a lelkésszel tudassák ellenkezésüket akár az önálló
akaratból kötött házasságról tett eskütétel, akár a templomi események alkalmávat.3 4
Az esketést követően, az erőltetettek helyzete és lehetőségei függvényében a felszínre
került az igazság. Találkoztunk olyan esettel, mikor az újdonsült férj már a lakodalmi
mulatság idején tudatta ellenkezését: „ ... alperes a menyegzői ünnepen tele torokkal azt

kiabálta, hogy velem nem ül, nem lakik soha, vigyenek vissza oda, ahonnan elhoztak,
alperes nem is akart szokás szerint velem egy asztalhoz ülni, az apja bottal kergette az
asztalhoz, hogy mellém üljön, ott is nagyon botrányosan viselte magát, s csakhamar
elszökött mellőlem, a szomszédba ment s ott lefeküdt".35
A nők lehetőségei korlátozottak voltak. Sokan megtagadták a házastársukhoz való költözést, és ha szüleik beismerték tévedésüket, hamarosan elindították válóperüket. Esetenként
a szülők kitartóbbak, a hazatérni óhaj tót visszakergették férjéhez. A nők helyzete megkívánta
a szülők anyagi segítségét. A hozományként kapott változó mennyiségű pénzösszeg ugyan
elidegeníthetetlen vagyonukat képezte, viszont szokás szerint a férj kezelésébe került. Az
egyház szemében a hamis esküt mondó a vétkes, fedeznie kellett a per költségeit és a szülők
is pénzbeli büntetés alá estek. Így a nem kívánt kapcsolatból való kitörésre lehetőség nem
sok maradt. Sokan kénytelenek kivárni az erőltető szülő halálát, hogy válóperüket elindítsák:
egy kisgalambfalvi lány 1864 februárjában kötött házasságát csak 1869 májusában bonthatta
fel szülei kitartása miatt,3 6 egy paraJdi születésű lány 1870-ben kötött házasságát pedig
187 4-ben, édesapja halálát követően. 7
Akik nem távozhattak férjük házától, viselkedésükkel jelezték nemtetszésüket. Kerülték
egymás társaságát. Esetenként a botrányosig fajuló viselkedésük szégyenbe keverte a hamis
eskü által becsapott házastársat. Egy 1888-ban lezárt per egyik tanúja a következőket vallotta:
31
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„„. két hétig ültJuli Jánossal, de az alatt is tudom, hogy férjével nem közösült mint/eleség,

hanem ha szeretőzésképpen bézárták az ajtót János szülői, az asszony kiszökött az
ablakon azon visszakiáltással: hogy sem testének, sem lelkének nem kell [„.] János pedig
egy becsületes ember és szelíd, jó kinézésű, sJános is szégyenletében eltávozott a községből,
mert szégyenli a menyecske ezen hitványkodását„. '08
Az események szemtanúi által vallottakat elemezve érződik, hogy csupán konstatálják az
eseményeket, nem tesznek sem az erőltetés, sem a használt eszközök ellen. Ha az utcáról
látják az ifjú verését, nem szólnak közbe, ha éppen az esemény helyszínén, a kapun belül
tartózkodnak, akkor esetleg rákérdeznek a verés, a veszekedés okára. Nem békítenek, nem
lépnek közbe és a vizitációk idején sem adják fel az események szereplőit. Egyetlen esetben
fedezhető fel határozottabb ellenkezés egy tanú részéről. 1893-ban egy szentlászlói lány
perét tárgyalta a házassági törvényszék. A lány korábban az udvarhelyi főtörvényszéki bíró
szolgálója volt, ezért az események szemtanújaként megjelent egykori gazdája is: „„. a lány

atyja eljött hozzám és kérte ki a szolgálatból a lányt, mert jó szerencséje akadt. S midőn
mondtam, hogy a lány nem szereti azon férfit, azt felelte: én vagyok az apja és én
parancsolok neki. A lány sírva panaszolta nekem, hogy erőszakolják és én se engedjem a
házasságot. Az anyja pedig a lánynak többször járt át és erőszakolta lányát, hogy Major
Jánoshoz menjen, mert apjának is erős akarata, mert az jó gazda, sok marhája van és a
templomban is első helyre fog ülni, azon férfiúhoz akármelyik lány a faluban örömmel
menne, oly szerencsét nem könnyen találhatni. ·'39
Vannak, akik tűrnék új helyzetüket, de idővel kiderül, hogy becsapódtak. Sokszor megesett, hogy a magát tehetősnek kiadó férfiúról később kiderült, hogy vagyontalan, a nemes
emberről, hogy közönséges szélhámos: „„.én az alpereshez való férjhez menetelemben

tetemesen megcsalattattam, mivel az alperest soha nem szerettem, hozzám szeretőképpen
nem is járt, hanem az atyám erővel adott hozzá úgy, hogy sem hitem, sem tanácsom nem
volt benne. Az atyám hívta a házunkhoz, erővel mátkásított meg, erővel hajtottak a
hitelésre, s akkor is elfutottam az erdőre, a nász népe hozott vissza. Erre pedig az apámat
azzal a csalárdsággal vette rá, hogy magához Marosvásárhelyre hívatván azzal kecsegtette, hogy [„.] jó jószágos nemes ember, s egy csomó aranyat az asztalra kitöltvén azt
mondta, hogy neki annyi aranya van, hogy ha mind aranyat ennék is, akkor sem tudnám
mind megenni. Amikor is gró/Toldalagi László úr udvarába számtartó lévén, harmadik
esztendőktől fogva azzal kecsegtetett, hogy jó írástudó, tud számot adni, s leveleket s
egyebeket expediálni. Mindenekben megcsalt, nem nemes ember, nincs jószága, udvarban
nevelkedett árva volt, nem is volt semmilyen summával bíró tehetséges ember. Hanem
mely aranyakat az atyám elé kitöltött, az az udvaré volt„. •40
A kiválasztott lány sem bizonyult mindig tökéletesnek, így rövid időre a házasság után a
fiú indított válópert felesége lustasága, rossz neveltetése, kényessége, makacssága miatt,
vagy esetleg, mert terhesen találta feleségét:
„„. vele kötött házasságom minden előleges közelebbi ismeretség nélkül történt. Én mint
szerető alpereshez soha

nem jártam, s még gondolatomban sem fordult meg soha, hogy őt
vegyem, hanem a hitelésünket megelőző pár napon alperes anyja és felvett közbenjárói addig szőttekfontak míg engemet eszemből kiverve reám kötötték alperest. Én semmi
rosszat nem sejtve megesküdtem alperessel, de alperes esküvőnk után egész hat hétig nem
költözött hozzám, mert érezte hogy bűnös. Ugyanis volt alperesnek egy Lőrincz Mózes nevű
szeretője, kivel házasságra is akart lépni, de az említett ifjú katonaköteles lévén meg nem
házasodhatott, alperesnek pedig szorgos volt a férjhezmenetel, mert terhes volt. Többszöri
felszólításomra hat hét után hozzám költözött alperes, de alig töltöttünk együtt két hónanőül
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pot már titkolhatatlan lett, hogy ő viselős. Én a nem remélt dolog iránt kérdőre vontam
alperest, megijedt s engemet azonnal otthagyott. ,4 1
Kutatásaink során egyetlen olyan esettel sem találkoztunk, amikor egy személy házasságra erőltetés okán többször vált volna. Viszont léteztek olyan egyének, esetünkben férfiak,
akiket vagyoni avagy társadalmi helyeztük (lelkész) folytán többször vőlegénynek szemeltek
ki, kapcsolatuk azonban sikertelen volt.
A többször válókat a házassági törvényszék létrehozásától van lehetőségünk követni,
mivel a peres iratok ekkortól tartalmazzák a születési bizonyítványt, mely alapján a személyek tévedés nélkül azonosíthatóak. Az 1868-1895 közötti időszakban 34 többszöri váláson
áteső személyt találtunk, ebből 4 esetben (három esetben két alkalommal válik az illető, egy
esetben pedig háromszor) minden válás erőltetett házasság alapján kéretett, a balszerencsés
férfiúk minden esetben alperesek, az erőltetett lányok kérik a válást. Illetve felbukkant egy
olyan eset, mikor az illető férfiú első válásakor erőltetés alapján kérte elválasztását, majd
újraházasodását követően kiderült, hogy újdonsült nejét erőszakkal adták hozzá. 42
A református egyház szemében az erőszakon alapuló házasság az egyik legnagyobb
bűnként jelent meg, amelyet a család intézménye ellen el lehetett követni, hiszen a házastárs,
az egyház, a társadalom félrevezetését jelentette, valamint hamis eskütételt Isten előtt.
Éppen ezért az erőltetett házasságot minden erkölcsi alapot nélkülöző kapcsolatnak tekintették, a kapcsolatot azonnal semmisnek nyilvánították, a bűnös felet eklézsiakövetésre
ítélték, az erőltető szülőt pénzbeli büntetés kifizetésére.
Az egyház által bevezetett a házasságokat megelőző ellenőrzések ellenére a szülők akarata
alapján kötött házasságok a 19. században is felbukkantak. Megjegyzendő, hogy ezt befolyásolta a tény, hogy a kiskorú, önálló gazdasággal még nem rendelkező házasságához szükséges
volt a szülői beleegyezés. A házasságra erőltetések gazdasági érdekekre vezethetők vissza. A
szülők beleszólása az utód életébe, annak irányítása a 19. században nem minősült negatív
jelenségnek, valójában egy élettapasztalattal rendelkező személy azon igyekezetének tekinthető, hogy utóda jövőjét és saját öregkorát biztonságban tudja, anyagi javainak öröklését
megoldja.
A szülők akarata alapján kötött házasságok számának alakulása a század végén értékrendbeli módosulásokra, az életük kezdetén levő fiatalok önállósodási lehetőségeinek megváltozására, mentalitásbeli változásokra utal, mely a 20. század folyamán folytatódott sokkal
gyorsabb ütemben.
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Parciális zsinati jegyzőkönyvek. 1800-1868 (VII. 1800-1806.; VIII. 1813-1821.;
X. 1822-1835.; XIV. 1836-1848.; XXVI. 1849-1858.; XII. 1858-1874.).
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CÁSÁTORII CONTRACTATE DIN VOINfA PÁRINfILOR ~I DISOLUfIA GRUPULUI
FAMILIAL PE PARCURSUL SECOLULUI AL 19-LEA, iN DIOCEZA REFORMATÁ A
SCAUNULUI ODORHEI

Rezumat
De-a lungul anilor trecuti, am cercetat in Arhivele Diocezei Reformate Odorhei date
statistice privind caracteristicile constituirii ~i destramarii grupului familial. Am studiat in
primul dnd actele proceselor de divort dintre anii 1801-1895, ~i am gasit sentinta in cazul
a 2424 de procese. Analizand conexiunile dintre evolutia numarului proceselor de divoq
~i cauzele disolutiilor, am remarcat existenta unor cauze principale, printre care se numara
~i categoria casatoriilor legate din vointa parintilor. Studiul incearca sa schiteze cateva
informatii ~i date statistice legate de acest fenomen, care a avut o influenta majora asupra
evolutiei numarului proceselor de divort, ~i care, in final, ne ofera informatii privind
mentalitatea ~i ierarhia valorica a populatiei maghiare de religie reformata.

FORCING OF MARRIAGE AND THE BREAK UP OF FAMILIES IN THE CALVINIST
DIOCESE OF UDVARHELYSZÉK

Abstract
ln the past few years we have been performing demographic-statistical analyses in the
Calvinist Diocese of Udvarhelyszék, paying special attention to the characteristics of
marriage and the break up of families. While studying the archive documents about divorces
between 1801-1895, we have found a total of 2424 cases where the divorce was finalized.
We have analyzed the relations of the so called "sins", the grounds for divorce, and we have
identified a few categories, among which the number of cases where the parents forced the
marriage was very high. The purpose of this paper is to publish data about this phenomenon,
since it undoubtedly influenced the number of divorces and it provides information about
the values and mentality of the 19th century Calvinist society.
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EGY CSÍKMADARASI BÁCS GAZDASÁGI
KAPCSOLATHÁLÓJÁNAK
VIZSGÁLATA

Salló Szilárd
•

Bevezető

Jelen tanulmány egy juhászattal foglalkozó személy gazdasági kapcsolathálóját vizsgálja. 1
A kiválasztott személy, Váncsa Imre Csíkmadarason él, foglalkozását tekintve bács. Hét éve
vállal felelősséget a falubeli gazdák juhaiért, vállalkozása sikeresnek tekinthető.
Váncsa Imre 1977-ben született Csíkmadarason, s már kisgyermekkorától kezdve egyre
nagyobb szerepet vállalt a juhok őrzésében és tenyésztésében. A juhászat családjában
nemzedékről nemzedékre öröklődő foglalkozás és hivatás volt. Nyolc évesen, kortársaival
együtt már juhokat őrzött a falu határában, majd az évek során rendre belenevelődött ebbe
a tevékenységbe. Nagyszülei negyven éven át őrizték a csíkmadarasiak juhait, mellettük
sajátította el a juhtartás fortélyait. Kezdetben csak a könnyebb juhászati munkákban vett
részt, majd fokozatosan sajátítva el a tudást, egyre közelebb került mai tevékenységéhez.
Bácsként az utóbbi hét évben számos, elsősorban gazdasági és üzleti kapcsolatot épített ki.

• Az adatrögzítés módszerei
Az általam kiválasztott, juhászattal foglalkozó személy kapcsolathálójának feltérképezése
több fázisban történt. Mivel a csíkmadarasi juhászattal kapcsolatos kutatásom nem kapcsolatháló vizsgálat céljával indult, így a terepmunka első fázisában csupán olyan megfigyelésekre támaszkodhatom, amelyek által részben körvonalazódott azoknak a személyeknek a
köre, akik kapcsolatban állnak Váncsa Imrével.
Ajuhelhányás, illetve a juhok tavaszi kihajtásának megfigyelése során alkalmam adódott
megismerkedni a báccsal együtt dolgozó juhászokkal, de ugyanakkor az eseményekben
részt vevő juhtartó gazdákkal is kapcsolatba kerültem. Mivel a kutatáshoz helyszíni megfigyeléseim nem bizonyultak elégségesnek, több alkalommal is készítettem interjút a báccsal.
A beszélgetések során olyan újabb adatok is összegyűltek, amelyek elsősorban a bács köré
csoportosuló, juhászatra irányuló kapcsolatokról tanúskodnak. Ezekből az adatokból kiindulva célul tűztem ki a bács (falura irányuló) gazdasági kapcsolathálójának feltérképezését.
Az erre vonatkozó adatokat két szakaszban sikerült összegyűjtenem, első alkalommal a
juhosgazdák adatait rögzítettem. Váncsa Imre emlékezetből idézte fel a juhosgazdák nevét,
majd kérésemre megadta azoknak életkorát, juhaiknak számát és annak idejét, hogy mióta
adják juhaikat saját seregébe. Mindezek mellett a bács és juhosgazdák, illetve a juhosgazdák
közötti viszonyokra is rákérdeztem.
Második fázisban - miután értesültem arról, hogy nagy a száma azoknak a személyeknek,
akik vásárlás céljával fordulnak a bácshoz - arra kértem őt, hogy falurészenként, életkori
A kutatás a 2010-es év viszonyait tükrözi.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 277-298.
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adatokkal együtt sorolja fel azoknak a személyeknek a nevét, akik vásárolnak tőle. A falurészenkénti elkülönítést tovább lebontva, aszerint kategorizáltam a vásárlókat, hogy azok milyen
terményt igényelnek, megjelölve a fizetési módot is. Mindezeket az adatokat összegezve egy
több mint száz személyt magába foglaló adatbázist hoztam létre. Ehhez hozzáadva a juhtartó
gazdák adatait, valamint azokat a kisebb csoportosulásokat, amelyek a bács további kapcsolatait
mutatják, lehetővé vált - elsősorban a gazdasági tevékenységet tartva szem előtt - értelmezni
mindezen kapcsolatok minőségét. A gazdasági-üzleti kapcsolatokon túl figyelmem kiterjedt a
bács vérségi (családi, rokoni), baráti, intézményi és szomszédságon alapuló viszonyaira.
Mielőtt rátérnék Váncsa Imre gazdasági kapcsolathálójának ismertetésére, fontosnak
tartom azoknak a szakirodalmi munkáknak az áttekintését, amelyek megalapozták a kapcsolatháló kutatást.
• A kapcsolatháló kutatás elméleti alapjai
A kapcsolatháló elemzés elsősorban a szociológia kutatási területének részét képezi,
olyan gyakorlati módszer, melyet elsősorban a települések belső integráltságának elemzésére, szomszédsági, rokoni viszonyok felderítésére alkalmaztak. Mindezen túl a kapcsolathálózatok elemzésének módszere alkalmasnak bizonyult különböző intézmények belső és
külső kapcsolatainak dokumentálására, a világgazdaság centrum-periféria viszonyainak, a
hatalmi elitek strukturális pozícióinak, a társadalmi rétegződés és a mobilitás network-jellegű vizsgálatának, valamint különböző szervezetek, pártok kapcsolatrendszerének feltárására. 2 Mint módszer, a kapcsolatháló elemzés a legalkalmasabb a meglévő gazdasági és társadalmi hálók feltérképezésére.3
Csányi Gábor-Szendrői Balázs szerzőpáros szerint a két évtizedes múltra visszatekintő
szociális hálókutatás közelebb visz a társadalmi kapcsolatok egészének modellezéséhez, a
társadalom és a gazdaság pontosabb megértéséhez, igaz, ez csak a pontosan dokumentált
hálózatok szisztematikus feltárásával válik megvalósíthatóvá. 4
A hálózatgondolat a pszichológia különböző területein is megjelenik, különösképpen a
szociálpszichológiában. Hain Ferenc azért is tartja a halózatokról való gondolkodást alapvetően szociológiai, szociálpszichológiai kérdésnek, mert gyökerei az emberek közötti társas
kapcsolatokról való gondolkodásban keresendők.s A társadalmi kölcsönfüggések csak akkor tárhatók fel hatékonyan, hogyha a szociológiai vizsgálatokba a személyes kölcsönfüggéseket is bevonjuk, vagyis azokat az egymáshoz kötődő érzelmi kötelékeket elemezzük,
amelyek a társadalom működésének alapvető kötőanyagát alkotják. 6
Társadalmi háló akkor jön létre, hogyha egy társadalmi csoport aktorai között valamilyen
kapcsolat áll fenn. Az aktorok közötti ismeretség többféle lehet: erős vagy gyenge, időszakos
vagy hosszantartó, kölcsönös vagy egyirányú, egyenlők közötti vagy alárendelt viszonyon
alapuló.7
Roth Endre az interperszonális kapcsolatok főbb változataival foglalkozva a következő
kategóriákat különítette el: közvetlen vagy közvetett, személyes vagy személytelen, informális vagy formális viszonyok. 8
A szociális és strukturális antropológia ösztönzően hatott a rokonsá~i viszonyok rendszerének és a primitív társadalmak cserekapcsolati formáinak leírásában.
2
3
4
S
6
7
8
9
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Alfred Reginald Radcliffe-Brown a társadalmi hálózatelemzést a társadalom-antropológiában uralkodó strukturalista-funkcionalista megközelítés finomítására, valamint a morfológiai háttérismeretek árnyaltabbá tételére ajánlotta. 10 A korábbi strukturalista-funkcionalista
megközelítés a közösség kultúrájának, valamint hit- és eszmerendszerének a csoporttagok
viselkedésére gyakorolt hatását helyezte előtérbe. Ez a módszer azt mutatta, hogy az egyének
viselkedését a közösség kötelező érvényű normái határozzák meg. Ezzel szemben az első
hálózatelemzések rámutattak arra, hogy a ténylegesen létező kapcsolatok a formális határoknak nem mindig engedelmeskednek. 11
A network-megközelítések többszintű elemzésre adnak lehetőséget, általuk - az egyéni
tulajdonságok kiemelésén túl - a mikromilliők és makrostrukturális alakzatok környezeti
ismérvei is vizsgálhatóvá válnak, egyfajta átjárást biztosítva a mikroszinttől a makroszint
fele. 12
Tardos Róbert a hálózatelemzési megközelítést előtérbe helyezi a funkcionalizmussal,
konfliktuselmélettel és szimbolikus interakcionizmussal szemben, kiemelve a hálózatelemzésben rejlő rugalmasságot. Véleménye szerint a funkcionalizmus merev intézményi és
csoportszemléletéhez képest a hálózatelemzés a látens szerveződésekre is fokozott figyelmet fordít. l 3
A kapcsolatháló-elemzés alapvetően abban különbözik más elemző eljárásoktól, hogy új
típusú adatokat gyűjt, új elemzési kérdéseket fogalmaz meg és új elemzési módszereket
használ. 14Az új típusú adatok alatt a relációs ismérvet értik, amely fogalmat a 20. század
hatvanas éveiben vezettek be megkülönböztetésként az analitikus és kontextuális ismérvektől. Az új elemzési kérdések a kapcsolatokra vonatkoznak, amelyek két szinten vizsgálhatók,
elemezhetünk egész kapcsolathálót vagy egy-egy konkrét szereplő egyéni hálóját. Az elemzési módszerek a mátrix- és gráfelméletben, valamint az új számítógépes algoritmusokban
keresendők, ezeknek előzményei voltak a diád- és triád elméletek, illetve a szociometria. 15
A gráfelmélet azért bizonyult hasznosnak a kapcsolathálók elemzésében, mert megfelelő
szókészlettel rendelkezik a kapcsolatháló-alakzatok leírására, s ugyanakkor matematikai
alapot biztosít a strukturális jellemzők mérhetőségéhez. 16 A kapcsolati adatok szociomátri.xokkal történő megjelenítése esetén a mátrix elemei azt jelölik, hogy a háló tagjai közül kik állnak
közvetlen kapcsolatban egymással. 17
A network-elemzések közvetlen előzményének a morenói szociológiai iskola tekinthető,
ugyanis ezen típusú elemzések számos mutatóját, grafikus ábrázolását, a szociometria kutatói honosították meg és fejlesztették tovább. 1 Másrészt a kapcsolathálózati megközelítést
a kommunikációkutatás felől is jelentős hatások érték. 19
Magyar vonatkozásban a szociometriai módszert alkalmazva Mérei Ferenc tekinthető a
kapcsolatháló kutatás egyik megalapozójának. 20 Mérei Ferenc az intézményi egységek
mögött szerveződő társas alakzatok hálózatként való értelmezése felé tett lépéseket, mindezt a strukturális csoportsajátosságok mérésének kidolgozásával és centralizálásával valósította meg. 21
A kapcsolatháló elemzésen belül elméleti és módszertani szempontból is jelentős az erős
és gyenge kötések kérdése, a kis világok problematikája, a strukturális hasonlóság vagy a
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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hálók változásainak dinamikája. 22 A gyenge kapcsolatok vagy más néven ismerősök, az
egyének kül ső világba vezető hídjai, mivel térben különböző módon mozognak, az információs forrásokat is egymástól eltérően használják. 2 3
Mark Granovetter, a gyenge kötések erejéről írva, azoknak az egyén mobilitási lehetősé
geiben megnyilvánuló különleges szerepét hangsúlyozza. Gyenge kötések nélkül a társadalmi rendszerek széttö redezettekké válnak, az ilyen típusú kötések általában hatékonyabbak
a magas státusok elérésére, ugyanakkor az erős kötésekkel szemben nagyobb valószínűség
gel válnak hidakká, ez azonban csak a magasabb társadalmi-gazdasági helyzetű csoportok
esetében érvényes, ugyanis ilyen tekintetben az alacsonyabb fokon lévő csoportok gyenge
kötései nem jelentenek híd szerepet, azok csupán barátaiknak, rokonaiknak az ismerőseit
foglalják magukba. 2 4

• Váncsa Imre gazdasági kapcsolathálója
Váncsa Imre falubeliekkel való kapcsolatainak egyrésze a juhtartásból ered, több mint
ötven juhtartó gazda áll vele közvetlen kapcsolatban, másrészt a falunak azok a lakosai, akik
nem tartanak juhot szintén igénybe veszik szolgáltatásait sajt, túró, illetve bárányvásárlás
formájában. A vásárlók köre többszörösen meghaladja a juhtartó gazdák számát, de akárcsak
a juhosgazdák esetében , itt is a gyenge kötések, vagyis az ismerősi viszony a meghatározó
bács és kliense között. A bács hét éve ad el sajtot és bárányt a falubelieknek. Váncsa Imre
gazdasági kapcsolathálójának feltérképezése során arra törekedtem, hogy minél átláthatóbbá tegyem ezt a kapcsolatrendszert. Olyan szempontok vezéreltek, mint a bácshoz forduló
gazdák térbeli elhelyezkedése (lakhely), az életkor, valamint az anyagi juttatás kérdése.
A sajtot, túrót, illetve bárányt vásárlók köre térbelileg átszövi a teljes falu képét, ugyanis
12 falurészből 122 személy látogat el vásárlási céllal a bácshoz.
A 122 személyből 8 személy nem
pénzzel fizet, hanem szalonnát, mézet
9%
vagy tojást ad a sajtért cserébe. A szalonnával cserélők egy kilogramm szalonnát
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nában a bácsot, hanem a bács vagy annak
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bárányt vásárlók számát. Kevesebben vásárolnak bárányt, ez azzal magyarázható, hogy a
bárányvásárlás legtöbbször húsvéti időszakban történik, vagyis egy évben egy alkalommal,
míg sajtot egész évben igényelnek a falubeliek.
A:z előzetesen a bács által felvázolt vásárlói kör statisztikája falurészenként a következő
képpen alakul: Felszeg - összesen 22 személy, amelyből 7 személy bárányt, 9 személy sajtot,
6 személy mindkettőt vásárol; Felső köves utca - összesen 21 személy, amelyből 7 személy
bárányt, 4 személy sajtot, 10 személy mindkettőt vásárol; Egervára - összesen 15 személy,
amelyből 2 személy bárányt, 10 személy sajtot, 3 személy mindkettőt vásárol; Főút - összesen
14 személy, amelyből 2 személy bárányt, 8 személy sajtot, 4 személy mindkettőt vásárol;
Papsára - összesen 11 személy, amelyből 2 személy bárányt, 7 személy sajtot, 2 személy
mindkettőt vásárol; Alsó köves utca - összesen 11 személy, amelyből 2 személy bárányt, 4
személy sajtot, 5 személy mindkettőt vásárol; Sándorok utcája - összesen 8 személy,
amelyből 1 személy bárányt, 5 személy sajtot, 2 személy mindkettőt vásárol; Hídvég utcája
- összesen 7 személy, amelyből 3 személy bárányt, 1 személy sajtot, 3 személy mindkettőt
vásárol; Csempe utca - összesen 4 személy, mindannyian sajtot vásárolnak; Állomás utcája
- összesen 4 személy, amelyből 1 személy bárányt, 1 személy sajtot, 2 személy mindkettőt
vásárol; Horvátok utcája - összesen 3 személy, mindhárom sajtot és bárányt is vásárol; Falu
mellyéke - összesen 2 személy, mindkettő csak sajtot vásárol.

bárányt
vásárol

sajtot
vásárol

bárányt és
sajtot vásárol

·- ----·--- ·

'

2. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók - Felszeg, 22 személy: 9 sajtot,
7 bárányt, 6 mindkettőt vásárol

'

nem pénzzel fizet,
hanem terményt
ad cserébe

bárányt
vásárol

sajtot
vásárol

bárányt és
sajtot vásárol

nem pénzzel fizet,
hanem terményt
ad cserébe

3. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók - Felső köves utca, 21 személy:
4 sajtot, 7 bárányt, 10 mindkettőt vásárol
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4. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók - Egervára, 15 személy: 10 sajtot, 2 bárányt, 3

5. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók -

Főút,

6. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók Papsára, 11 személy: 7 sajtot, 2 bárányt,
2 mindkettőt vásárol
bárányt vásárol
sajtot vásárol
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14 személy: 8 sajtot, 2 bárányt, 4

mindkettőt

mindkettőt

vásárol

vásárol

7. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók Alsó köves utca, 11 személy: 4 sajtot, 2 bárányt,
5 mindkettőt vásárol
bárányt és sajtot vásárol
nem pénzzel fizet, hanem terményt ad cserébe
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Péter

Szőcs

Péter
Erzsébet

Birta
József

Albert

Antal

Váncsa
Ferenc

Imre

8. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók - Sándorok
utcája, 8 személy: 5 sajtot, 1 bárányt,
2 mindkettőt vásárol
Cepők

................
:
:
•

Süket
László

Sándor

Balázs
László

9. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók - Hídvég utcája,
7 személy: 1 sajtot, 3 bárányt,
3 mindkettőt vásárol

(v:::\

.h

~ Horvat

•

Imre ~

Petres János

•....... ...:
Veres Imre

János

Váncsa

Ferdinánd

György

~

10. ábra. Bárányt é sajtot vásárlók - Csempe
utca, 4 személy sajtot vásárol

11 . ábra. Bárányt és sajtot vásárlók - Állomás
utcája, 4 személy: 1 sajtot, 1 bárányt,
2 mindkettőt vásárol

Bíró Antal

Fazakas
Áron

Lőrincz

Ferenc

Bíró Attila

12. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók - Horvátok
utcája, 3 személy sajtot és bárányt vásárol
bárányt vásárol
sajtot vásárol

<--~

13. ábra. Bárányt és sajtot vásárlók - Falu
mellyéke, 2 személy sajtot vásárol
bárányt és sajtot vásárol
nem pénzzel fizet, hanem terményt ad cserébe

A 122 vásárló közül 8 személy a kapott sajtért nem pénzzel fizet, hanem terményt ad
cserébe. A nyolc személy közül ketten amellett, hogy szalonnát hoznak a sajtért, bárányt is
vásárolnak, amelyért pénzzel fizetnek. A többi hat személy csupán sajt „vásárlás" céljával
fordul a bácshoz, négyen szalonnát, egy személy mézet, egy további személy pedig tojást ad
a sajtért cserébe. Hogyha falurészenként vizsgáljuk a cserekapcsolatokat a következő állapítható meg:Felső Köves utcából 2 személy,Alsó köves utcából 1 személy, Felszegből 1 személy,
Sándorok utcájából 1 személy, Állomás utcájából 1 személy cserél szalonnával sajtot,
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Egervárából 1 személy cserél mézzel sajtot, 1 személy pedig tojást ajánl fel a kapott sajtért
cserébe. A cserekapcsolatok esetében a 60 év felettiek dominanciája figyelhető meg, a
legidősebb kliens 85 éves a legfiatalabb 40 év körüli. A vásárlás vagy csere céljával bácshoz
forduló gazdák életkora csupán hozzávetőleges adatokon alapul, ugyanis Váncsa Imre
azoknak hozzávetőleges életkorát tudta megállapítani, azokat mint negyvenes, ötvenes,
hatvanas, hetvenes, valamint nyolcvanas éveikben járó személyeket definiálta.
A vásárlók többsége életkor tekintetében az 50 és 60 év közöttiek köréből való (24
személy), ezt követi a 40 és 50 év, illetve 60 és 70 év közötti korosztály (23-23 személlyel).
Az életkor előrehaladásával a vásárlói igény is csökken. Ezen számadatok mellett figyelembe
kell venni azt is, hogy a vásárlók nem feltétlen egyeznek meg a fogyasztókkal, ugyanis
általában a családfők vásárolnak, viszont a megvásárolt vagy cserébe kapott terményt az
egész család fogyasztja el, így a házastárs, illetve a fiatal és idős generációhoz tartozók is
fogyasztók.
A bárány és sajt eladása, illetve cseréje mellett Váncsa Imre a juhtartó gazdákkal áll
intenzívebb gazdasági kap30
csolatban. 56 személy juháért vállal tavasztól őszig fe25
lelősséget. Az 56 személy
közül hárman saját pásztorai közül valók, a juhtartó
20
gazdák száma 47-re tehető.
Nemek tekintetében a juh15
tartó gazdák többsége férfi,
mindössze két nő (özvegy10
asszonyok) adja juhait a seregbe. A juhosgazdák életkora a következőképpen
5
alakul: 1-10 évig egy személy, 20-30 évig négy sze0
5()-60
W-30
70-80
3o--40
40-50
60-70
80-90
1
1
1
1
1
1
1
mély, 30-40 évig hat szel '/ sze~ ly
4
21
23
24
23
16
11
1
1
1
1
1
1
1
mély, 40-50 évig tíz személy, 50-60 évig tizennyégy
személy, 60-70 évig tizen14. ábra. A Váncsa Imrétől sajtot és bárányt vásárlók életkora
egy személy, 70-80 évig kilenc
személy, 80-90 évig
16
egy személy. A legidősebb
14
gazda már betöltötte 80.
12
életévét, a legkisebb csupán 7 éves. A kisfiú juhait
10
elsősorban szülei nevelik,
8
ugyanakkor rokonságban
6
állnak a nyájat igazgató
4
báccsal is.
A juhosgazdák Csíkma2
daras különböző falurészei0 . -1-10
20-30
ben élnek, két személy a
40-50
50-60
60-70--1 7Ch'l0 1 80-90
4
6
•Adatsor1
10
14
11
1
9
szomszédos faluban, Csíkdánfalván lakik. A madarasi
gazdák közül legtöbben (17
15. ábra. A Váncsa Imrével kapcsolatban álló
személy) az Egervára nevű
juhtartó gazdák életkora
falurészben laknak. A to-

l:i 1--1

Pt-'~~I

~

---

11
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vábbi falurészekben, utcákban élő juhtartó gazdák száma a következőképpen alakul: Felszeg
- 10 gazda, Főút - 8 gazda, Felső köves utca - 7 gazda, Állomás utca - 2 gazda, Csempe utca
- 1 gazda, Horvátok utcája - 2 gazda, Sándorok utcája - 1 gazda, Alsó köves utca - 3 gazda,
Hídvég utcája - 1 gazda, Kovács kertje - 2 gazda. Térbelileg a gazdák majdnem fele (27
személy) a bács lakhelyéhez (Felső köves utca) közel lakik, hiszen az Alsó és Felső köves utca,
illetve Egervára egymással szomszédos utcák. Ennek alapján következtethetünk arra, hogy
a bácsba vetett bizalom részben a térbeli közelség által adott ismertségen is alapul.
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.· Fóút

o H[dvég utcája
o: Horvátok utcája
>' Kovács kertje
:111 Sándorok utcája

- Csíkdánfalva
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16. ábra. A Váncsa Imrével kapcsolatban álló juhtartó gazdák falurészenkénti megoszlása

A juhtartó gazdákkal való viszony típusa többféle, többnyire az ismerősi viszonyok
dominálnak, mennyiségileg ezt követik a baráti, majd rokoni, illetve, műrokoni kapcsolatok.
Legkisebb számban a szomszédságon alapuló kapcsolatok vannak. Számszerűsítve a felsoroltakat a bács a juhosgazdák közül 28 személyt minősít egyszerű ismerősének, 10 személyt
barátnak, 8 juhtartó gazda Váncsa Imre szomszédja, további 10 személy, pedig vér- vagy
műrokonságban áll a báccsal.
lt

lsmerös

~ Barát

•Szomszéd

/, Vér-és múrokon

14%

17. ábra. Váncsa Imre és a juhtartó gazdák közötti viszony típusa
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A kapcsolat idejét tekintve a bács és a juhosgazdák között hét év a maximum, ugyanis a
bács hét éve vállal felelősséget a gazdák juhaiért. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a
bács csupán 7 éve ismeri a gazdák többségét, hiszen Csíkmadarason felnőve, azokat korábban is ismerte, viszont nem állt velük gazdasági kapcsolatban. A bács a juhtartó gazdáknak
majdnem felével tart fenn szorosabb kapcsolatot, ez abban áll, hogy egész évben látogatják
egymás házát, együtt kirándulnak, téli időszakban (amikor kevesebb a munka) összeülnek
beszélgetni, gyakran a szilveszteri ünnepséget is együtt szervezik meg.
A bács és a juhtartó gazdák kapcsolathálójának összeállításakor arra törekedtem, hogy ne
csak a bács és juhosgazda között fennálló viszonyt ragadjam meg, hanem azt is megvizsgáljam, hogy a juhosgazdák között milyen mértékben fordulnak elő vérségi viszonyok. Mivel a
bácshoz való fordulás a falubeli juhtartó gazdák pozitív szóbeli megnyilatkozásaiból is
eredeztethető, így feltételezhetjük, hogy a bizalmas vérségi kapcsolatok is hatással lehetnek
a gazdák juhainak közös nyájba adására. Korábban tízesek szerint szerveződtek a seregek,
azonban a falu tízesek részbeni felbomlásával a társulásnak új lehetőségei nyíltak meg, ennek
egyik formája a vérségi kapcsolatok szerint való szerveződés lehetett. 2 5 Mivel a bácsnak
dolgozó két fejőpásztor, illetve a monyator tulajdonában is jelentős számú juh található
(összesen 66 darab), így juhász funkciójuk mellett ők is juhosgazdának minősülnek. A
juhosgazdák közül két testvér, Fazakas Ferenc és Fazakas Csaba kapcsolódik rokoni szállal a
legtöbb gazdához, összesen négy gazdával állnak rokonságban.
A gazdasági viszonyt tekintve a 56 juhosgazda közül 40 személy hét éve, 1 személy hat
éve, 4 személy öt éve, 3 személy 3 éve, 2 személy két éve, 6 személy, pedig egy éve adja Váncsa
Imre seregébe juhait. A juhosgazdák nagy része fele 7 éve visszatérő üzletfele a bácsnak, ezt
az is bizonyítja, hogy nagy a bele vetett bizalmuk, az évek során arról győződtek meg, hogy
a bács a nyári legeltetési idény alatt, illetve az őszi elhányáskor is igazságosan jár el velük
szemben, ez abban nyilvánul meg, hogy már évközben rendre kiadja a szükséges sajt és
ordamennyiséget, illetve ősz végére visszaszolgáltatja a gazdák összes juhát, hiány esetén
pedig a saját juhai közül ad a gazdáknak.
A számbaadott juhok száma évről évre csökken, ezt a falu bácsa azzal magyarázza, hogy
már kevésbé jövedelmező a juhtartás. A gazdák a kapott sajtmennyiséget többnyire saját
ellátásukra használják fel, a bács, illetve azok a gazdák, akik eladásra szánják a sajtot egyre
inkább az eladási ár csökkenésével szembesülnek.
Jelenleg a gazdák számbaadott juhainak száma 43 7, amely magában foglalja a két fejőpász
tor, illetve a monyator 66 darab juhát, ehhez még 6 darab kecske is társul. A bács saját
tulajdonában levő juhait is a falu seregével együtt legelteti, azoknak száma eléri a kétszázat,
tehát összesen több mint 600 fejős és meddő juhért, illetve bárányért vállal Szent György
napjától Katalin napig felelősséget.
A juhászati év két főbb eseménye a juhok tavaszi kihajtása, valamint a késő őszijuhelhá
nyás. Ezeknek ismertetésére nem célom kitérni, viszont a bács kapcsolathálója szempontjából meg kell említenem azokat a juhtartó gazdákat, akik speciálisabb szerepet töltenek be
az eseményekben. A munka fő szervezője, a bács az ő közreműködésükkel tudja sikeresen
megvalósítani mindkét eseményt. A kihajtáskor és elhányáskor általában hét személy veszi
ki részét a munkából, név szerint Dobos Sándor, Dombi István, Fazakas Lajos, Pál József,
Péter Levente, Váncsa Gergely, Váncsa László. Fő tevékenységük a terep előkészítése, amely
magába foglalja a juhkarám (kosár) lészáinak, a verebeseknek (kaliba), a barakknak
(esztenaépület) és az esztena eszköztárának helyszínre szállítását.
A bács gazdasági kapcsolathálójában szintén kiemelkedő szerep jut azoknak a személyeknek, akik tavasztól őszig a juhnyáj legeltetésével, őrzésével, fejésével és a tej feldolgozásával
foglalkoznak. Május és szeptember között állandó jelleggel négy személy tartózkodik az
esztenán, időnként (hetente-kéthetente) a bács is ellátogat oda. Az esztenán a bács két
25

286

BÁRTH 2007, 245-257.

EGY CSÍKMADARASI BÁCS GAZDASÁGI KAPCSOLATHÁLÓJÁNAK„.
sógora, a huszonhárom éves Fazakas Ferenc és a huszonhét éves Fazakas Csaba a juhok napi
háromszori fejését, illetve a sereg legeltetését végzik. Mindketten hét éve dolgoznak a
bácsnak, de már gyermekkoruk óta juhászattal foglalkoznak. A fejésben Birta István segít
nekik, aki az esztenán egyfajta bács szerepet lát el, ugyanis az ő feladata a tej feldolgozása,
de ő főz az esztenán tartózkodó juhászoknak is. István másfél éve került kapcsolatba Váncsa
Imrével, egy éve dolgozik Csíkmadarason. Az esztenán tevékenykedő negyedik személy a
huszonöt éves Pál Árpád, aki a fejőpásztorokhoz hasonlóan hét éve látja el feladatát. Az ő
szerepe a juhok tereléséből, illetve azok fejőlyukra hajtásából áll. Árpád a Csíkmadaras
közelében fekvő Csíkrákosról származik és a bács egyik unokatestvére által került a madarasi
sereg mellé.
A juhlegeltetés és eladás mellett a falu bácsa, Váncsa Imre egyéb periodikus munkákat is
végez, ezek olyan társasmunkák, amelyek a bács kapcsolathálójának további bővülését
eredményezik. Mindezen munkák közül az egyik legjelentősebb a 21 személlyel együtt
végzett legelőtisztítás, amelyet facsemete ültetés és facsemete ápolás követ. A munkát
Váncsa Imre és felesége hét házaspár, valamint további hét személy segítségével végzik. Ezek
a személyek a bács baráti köréből, közeli ismerősei közül valók, ezek az erősnek is nevezhető
kötések a sikeres kooperációhoz járulnak hozzá. A munkavégzők (napszámosok) többnyire
a bács kortársai, életkorukat tekintve a huszonéves, harmincéves és negyvenéves korosztályhoz tartoznak.
Albert Leve.nte
ésfelesége

Fazakas

Balázs Ferenc
é5 f ele.sége

Tú nd e

Pét er Levente
és f elesége

György Szilárd
és felesége

Váncsa László
és f elesége

Veres:lmre

18. ábra. Társasmunkát együtt végzők köre

Szabó Árpád Töhötöm írja, hogy társulások alapját vagy a vér szerinti kötelékek, vagy a
kapcsolatok, esetenként, pedig a lokális összetartozás tudata biztosította.
Legújabban a munkaközösségek, egymást segítő hálózatok szakmai, munkatársi viszonyok
szerint alakulnak.26
műrokonsági

26

SZABÓ

2009, 103.
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Mérei Ferenc szerint az egyén, hogyha csoportban végez tevékenységet, teljesítménye
növekszik, mivel az együttes ritmusa fokozza a lendületet, s ugyanakkor
érvényesül a társak ösztönző hatása, ráadásul a feladatok szervezett elosztása gazdaságosabb
és változatosabb megoldásokkal társul. 27
A korábban említett, a falu közbirtokossága által előírt munkákra meghatározott időben
kerül sor. A legelőtisztítást első fázisban április 1. és május 1. között, a juhok tavaszi kihajtása
előtt hajtják végre, második fázisban az ősz beköszöntésével, vagyis augusztus 20-tól szeptember 15-ig tisztítják meg újból a legelőket.
Egy másik csoportban végzett tevékenység a facsemete ültetés, amely egy kéthetes
periódust ölel fel, május 1. és május 15. között végzik ezt a tevékenységet, végül csemeteápolásra is sor kerül szeptember 15. és október 15. között. Mindezeket a munkákat a bács
úgy végzi, hogy közben el kell látnia a munkájával kapcsolatos teendőket is, vagyis a falu
juhnyájának legeltetését, a sajt kiosztását, az eladást. A munka sikerét biztosítja az, hogy
Váncsa Imre felesége, Váncsa Éva is részt vesz a munkákban. A gyermeknevelés mellett az ő
feladata a sajt, túró és ordakészítés (otthonukban is végzik), illetve azoknak értékesítése,
amely feltételezi a vásárlókkal való kapcsolattartást. A termények elkészítésében a feleség
segítségére van saját anyósa.
Váncsa Imre családi kapcsolathálója mindössze 7 személyt foglal magában, e hét személy
közül négyen élnek vele egy háztartásban: felesége Váncsa Éva, édesanyja Váncsa Rebeka,
továbbá leányai Váncsa Henrietta és Váncsa Klementina. Testvérei közül bátyja, Váncsa
György Csíkmadarason él, nővérei Barabás (Váncsa) Rozália és Boér (Váncsa) Mária
Balánbányára, illetve Csíkdánfalvára mentek férjhez. Hogyha a szűkebb rokonságot vesszük
figyelembe, Váncsa Imre nagybátyját, négy sógorát és azoknak családját, illetve öt első
unokatestvérét (családjukkal együtt) nevezi meg a rokonság tagjaiként. A rokonságból hét
személy gazdasági kapcsolatban is áll a báccsal, ugyanis juhaikat minden évben Váncsa Imre
seregébe adják, de előfordul az is, hogy valamelyik rokona vásárlóként fordul hozzá.
Rendszerint a családfő tartja ellenőrzés alatt az összes gazdasági folyamatot, a tevékenységek megszervezését, s naponta ő jelöli ki a különböző munkaköröket. 28
A Váncsa családban a családfő szerepet Váncsa Imre tölti be, hasonlóan a Mohay Tamás
által leírt parasztcsaládhoz, ahol Nagy Sándor a család feje, így az ő elhatározásai és választásai
döntőek a családi kapcsolatrendszer alakulásában. 29 Habár nála többnyire egy napló adatai
alapján értesülünk kapcsolatrendszeréről, mindkét esetben azt tapasztaljuk, hogy a kapcsolatháló középpontjában levő személy ismeretségi hálójában a férfiak jelenléte dominál, és
ezeket a kapcsolatokat elsősorban a javak cseréje alakítja.
A már említett legelőtisztítást újabb munka, a fakitermelés követi, ezt általában november
15-én kezdik el és téli hónapok idején is folytatják. A fakitermelést a bács egyik barátjának,
Péter Leventének végzik, kettejük munkáját segíti az egyik fejőpásztor, Fazakas Csaba.
Szintén idénymunkának számít az augusztus 1. és augusztus 20. között végrehajtott
áfonyaszedés (kokojzaszedés), amelyben körülbelül tíz személy vesz részt, ezek a bács
családtagjai, rokonai, komái, illetve barátai közül kerülnek ki. Még ezt megelőzően nyári
időszakban a szénacsinálás is a jelentős munkák között foglal helyet, és mint az előzőeket,
ezt a munkát is csoportban végzik, akárcsak az áfonyaszedésnél, itt is 10-15 személy segít a
munkában.
Szénacsinálás esetén sok esetben egy-egy család egymagában is felgyűjthetné a szénát,
azonban a hívatlanul érkező segítség elutasítása fel sem merülhet, mert az sértődésre,
haragra adhat okot, amely a kapcsolat megszakadását eredményezné.30 A segítség elfogadászámottevően
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sával a fogadó fél elköltelezi magát arra, hogy szükség esetén ő is segítsen a másik személynek.
Hajdú-Farkas Zoltán írja, hogy a kölcsönben végzett munkákat legtöbb esetben az azonos
értékű visszadolgozás kötelező volta jellemzi. 3l ő a társasmunkáknak, kalákáknak olyan
típusait ismertette, mint a ganyézó kaláka, kaszáló kaláka, arató kaláka, szapulórakás,
házépítés,Jonó kaláka, lopó kaláka,juhtartó kaláka stb.32
Pierre Bourdieu-t idézve: „a kapcsolatok épségben megőrzendő és rendszeresen ápolandó hálózata, elkötelezettségek és becsületbeli adósságok örökölt szövevénye, egymást követő nemzedékek során felhalmazódott jogok és kötelességek tőkéje, támasz, amely hatékonyan mozgósítható, valahányszor rendkívüli helyzetek szakítják meg a mindennapok
rutinját. „33
Váncsa Imre társasmunkák végzésekor barátai segítségére is számíthat. A faluból 14
személyt nevez meg barátjaként, közülük hárman a legelőtisztításban, facsemete ültetésben
és ápolásban is részt vesznek. Barátai közül további 10 személy juhtartó gazda, az évről évre
tanúsított bizalom a baráti viszonynak is köszönhető. A felsorolt 14 személy közül mindössze
egy barátja nem köthető az ismertetett gazdasági tevékenységekhez, tehát baráti viszonyai
általában gazdasági kapcsolattal járnak együtt.

juhtartó gazda
periodikus munkában
résztvevo
vásárló
juhtartó gazda
és periodikus
munkában
résztvevő

juhtartó gazda és vásárló

/1,_____.1
'-!

nincsen gazdasági
üzleti kapcsolat

19. ábra. Váncsa Imre barátai (gazdasági-üzleti kapcsolatok)
Az év utolsó, legjelentősebb, egy egész napot igénybe vevő közös munkaalkalma a
disznóvágás. Ekkor többnyire a bács családtagjai, rokonai veszik ki szerepüket a munkából,
de a barátok közül is segítenek néhányan. A bács saját bevallása szerint 25-30 olyan személlyel áll kapcsolatban, akiknek a segítségére nagyobb munkák esetén is számíthat.
Oláh Sándor, egy Kishomoród menti család gazdasági és társadalmi kapcsolatait vizsgálva
azt állapítja meg, hogy a család külső gazdasági kapcsolatai a vérségi és a területi kapcsolatokhoz kötődnek, e kettő közül a területi, vagyis a szomszédsággal bonyolított gazdasági
kapcsolatok dominálnak. 34
Közelebbi szomszédai közül Váncsa Imre 13 személyt emel ki: hatan időnként sajtot
és/vagy bárányt vásárolnak tőle, hatan juhtartó gazdák, akik közül két gazda ugyanakkor
vásárló is. Egy szomszédjával (szintén juhosgazda) együtt periodikus munkákat (legelőtisz
títás, facsemete ültetés, facsemete ápolás) is végez.
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20. ábra. Váncsa Imre szomszédai (gazdasági-üzleti kapcsolatok)

Tél idején a bács tulajdonában levő 200 juhról is gondoskosni kell, takarmánnyal kell
ellátni azokat, az ólat (szájvánt) időnként ki kell tisztítani. Ezt a munkát Váncsa Imre sógorai,
Fazakas Csaba és Fazakas Ferenc fejőpásztorok végzik. Szintén a juhtartás része a már év
elejétől kezdődő juhfiaztatás, ezt a bács a két fejőpásztorral és az eszterungahajtóval együtt
hajtja végre. Január 15. és április 24. között kerül sor a juhnyírásra, amelyet szintén négyen
végeznek.
MohayTamás illúzióként nevez meg minden olyan kísérletet, amely egy-egy személy vagy
család társadalmi kapcsolatrendszerét mindenre kiterjedően, extenzív és intenzív módon,
kimerítően szándékozik feltárni.35
Váncsa Imre kapcsolathálója esetében is azt látom, hogy annak ellenére, hogy hosszas
beszélgetések során felvázolta kapcsolatait, még mindig maradtak olyan hiányosságok,
amelyeket talán nem is lehet teljes mértékben feltárni, gondolok itt azokra az egyénekre,
akik egyszerű ismerősei, nem áll velük sem rokoni, sem baráti, sem pedig gazdasági kapcsolatban, így ezek a személyek teljes mértékben a felsorolt viszonyokon kívül helyezkednek
el.
Kürtösi Zsófia a hálóhatárokat két megközelítés szerint különíti el. A realista megközelítés
alapján36 csak azok a személyek tagjai egy kapcsolathálónak, akiket a háló szereplői is annak
tartanak, ezzel szemben a nominalista megközelítés3 7 azt mondja ki, hogy a háló határait
elméleti alapon kell meghúzni, ez esetben a háló tagjai nem érzik szükségszerűen egy
közösségbe tartózónak magukat, mégis fennáll közöttük valamilyen féle kapcsolat. 38
A Roth Endre-féle interperszonális kapcsolatok változatait39 szem előtt tartva az általam
vizsgált személy kapcsolathálójában is kimutathatók a kapcsolatok közötti eltérések. Hogyha
a közvetlen-közvetett ellentétpárban gondolkodunk, az előbbihez sorolhatjuk a bács családtagjait, akik nap mint nap a közelében vannak, segítik őt a munkában, de jelenlétükkel
érzelmileg is megerősítik őt, hiszen egy biztos családi háttér bizonyítottan pozitív hatással
van az egyén mindennapi tevékenységére. Közvetlen viszony a bácsot nem csupán családtagjaival, hanem a vér- és műrokonaival köti össze, de ebbe a kategóriába sorolhatók a bács
barátai, szomszédai, sok esetben a juhosgazdák és a tőle sajtot, bárányt vásárló személyek is,
amennyiben azok közelebbi ismerősei. Közvetett kapcsolatai a falu azon tagjai közül kerül35
36
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nek ki, akikhez csupán érdekviszony fűzi, de ide sorolhatóak azok a falubeliek is, akik sem
rokoni, sem baráti, sem üzleti, sem gazdasági viszonyban nem állnak a báccsal. Ezeknek a
személyeknek a körét talán a legnehezebb feltárni.
Roth Endre megállapítja, hogy voltak~pen a társadalom minden tagjával a nagy egység
tagjaként közvetett kapcsolatban állunk.
A személyes és személytelen interperszonális kapcsolatokra nagyrészt rá lehet vetíteni a
közvetlen és közvetett kapcsolatokat. Akikkel közvetlen kapcsolatban áll Váncsa Imre,
azokhoz ugyanakkor személyes szálak is fűzik. Ebben az esetben első helyen azok a személyek állnak, akikkel egy háztartásban él: felesége, két leánya és édesanyja, tehát szűk családi
köre.
A személyes kapcsolatok stabilak és hosszabb ideig fennállnak, ezekben a kapcsolatokban
a résztvevő személy nem cserélhető ki, nem helyettesíthető egy másik személlyel anélkül,
hogy a kapcsolat mássá ne alakulna.4 1
A személytelen kapcsolatai a közvetett viszonyokhoz köthetők. Ezeknek a viszonyoknak
egyik ismertetőjegye lehet az, hogy az illető személynek a bács még csak a nevét sem tudja,
ezek a személyek leginkább a fiatalabb korosztályból valók (pl. gyermekek), ugyanis a falu
közösségében aktív szerepet vállaló egyénként saját kortársaival, illetve a falu idősebb
generációjával is közvetlenebb viszonyban van. Nem lehet túlságosan merev kategóriákba
helyezni az ő kapcsolatait, ugyanis vannak bizonyos átmenetek is az erőteljesen személyes
és teljesen személytelen viszonyai között.
Az informális és formális kapcsolatok gyakran egymással összefonódva jönnek létre. Az
informálisokkal szemben a formális viszonyokat valamilyenfajta törvény, szabályzat irányítja, ennek tulajdoníthatóan a formális kapcsolatok egyfajta személytelenséget is feltételeznek.42
Váncsa Imre kapcsolatainak nagyrésze az informális kategóriába sorolható, itt említhetők
a falubeli juhtartó gazdákkal való kapcsolatai, de a vásárlók köre is, hiszen ezeket a kapcsolatokat nem egy felülről irányított szabályrendszer alakítja. A juhtartás szabályait a hagyomány, az együttélés alakította évtizedeken át, amelyben a juhtartó gazdáknak is legalább
akkora szerep jutott, mint a pásztoroknak. Többnyire közös megegyezés szabályozta a
tavasztól őszig tartó juhlegeltetést is. Az informális viszonyok dominanciája mellett természetesen előfordulnak formális viszonyok is, ezek elsősorban olyan intézményekkel való
kapcsolattartásban mutathatók ki, mint a községháza, közbirtokosság, egyház, rendőrség,
erdészet és az iskola.
Az ezekben az intézményekben dolgozó ismerősei száma csekély. Az iskola tanárai, tanítói
közül négy vele közvetlenebb viszonyban álló személyt nevez meg, közülük egy tanárnő
vásárlási céllal szokott hozzá fordulni. Váncsa Imre fontosnak tartja két leányának taníttatását, nem szeretné azt, hogy leányai felnőttként juhászattal foglalkozzanak. A juhászat megélhetést biztosít a család számára, de ugyanakkor az iskolában a kortársak részben lenézik
gyermekeit amiatt, hogy ők egy pásztorcsalád tagjai. Ez is azt erősíti meg, hogy a székely falu
társadalmában a pásztorok nem az előkelő, sokkal inkább a szegényebb, nehezebbb körülmények között élő, sokszor lenézett rétegét alkották.
Az iskola mellett a közbirtokosság képviselőivel tart fenn kapcsolatot. A közbirtokosság
vezetőihez egyrészt legelő ügyben szokott fordulni, másrészt a legelőtisztítást, facsemete
ültetést és facsemete ápolást is a közbirtokosság fennhatósága alatt végzi.
További két intézmény, amelyekkel van némi kapcsolata a rendőrség és az egyház. A faluban
szolgálatot teljesítő két rendőrt név szerint is ismeri, mindketten bárányt vásárolnak tőle. Az
egyház képviseletében álló pappal csupán az évi házszentelésre korlátozódik kapcsolata.
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• Következtetések
Dolgozatomban Váncsa Imre gazdasági kapcsolathálóját vizsgáltam. A bács kapcsolatainak feltérképezésével különböző viszony-kategóriákba soroltam a vele közvetett és közvetlen kapcsolatban álló személyeket. A kapcsolatok között találunk vér- és műrokonságon
család, rokonság, komaság), baráti szálakon, szomszédsági viszonyon, gazdasági-üzleti reláción (juhosgazdák, vásárlók, egyéb társasmunkát végzők köre), illetve intézményi kötöttségen alapuló (iskola, rendőrség) kapcsolatokat. Ezek a kategóriák nem egymástól izoláltan
helyezkednek el, ugyanis a legtöbb esetben azok között átjárások vannak: a bács többféle
viszonnyal is kapcsolódhat egy-egy személyhez, s legtöbb esetben a családi, rokoni, baráti
kapcsolatok valamilyenfajta gazdasági tevékenységgel is együtt járnak.
Az egyes kapcsolattípusok funkciója leginkább a gazdasági tevékenységen át fogható
meg, azonban nem korlátozódik csupán arra, ugyanis ezek a viszonyok a munka mellett
gyakran közös szabadidős tevékenységek létrejöttét is elősegítik.
A bács szűk családi köre (édesanyja és felesége) a tejfeldolgozásból veszi ki részét, de
emellett még számos tevékenységet folytat: pl. gyermekek nevelése, ház körüli munkák
ellátása, termények eladása. Mivel a Váncsa családnak a juhtartás jelenti a fő anyagi forrást,
így a teljes család arra törekszik, hogy gazdasági tőkét halmozzon fel, ugyanis ez megélhetést,
s ugyanakkor az előrelépés lehetőségét (a háztartáshoz és gazdasághoz szükséges javak
megvásárlása, gyermekek oktatása stb.) biztosítja számukra. A családtagok intenzív kooperációja jelentős mértékben hozzájárul a Váncsa család presztízsének növekedéséhez, hiszen
az évről évre sikeresen végzett munka eredménye arról győzi meg a juhtartó gazdákat, illetve
a sajtot és bárányt vásárló személyeket, hogy érdemes igénybe venni a család szolgáltatásait.
Mind a juhtartás, mind a periodikus munkák esetében meghatározó a bács családjának
tevékenysége. Alapvetően családi munkaerőn alapuló tevékenység jellemző, amely kiegészül a bizalmas kapcsolatokból (barátok, rokonok, közeli ismerősök) eredő munkaviszonyokkal.
A rokoni kapcsolatok is legtöbbször a gazdasági életben kamatozódnak. A vérségi összetartozás a bácsba vetett bizalommal jár együtt, ennek folytán a rokonok közül többen Váncsa
Imre seregébe adják juhaikat. A termékek vásárlásában is megfigyelhető a rokonok jelenléte,
de ez nem csupán a vérségi kötődés eredménye, hiszen leginkább az eladott termék minő
sége győzi meg a bács rokonait arról, hogy bárányt meg sajtot továbbra is tőle vásároljanak.
A bács elsősorban saját rokonsága köréből választja fejőpásztorait, de a fontosabb juhászattal
kapcsolatos események (juhelhányás, tavaszi kihajtás) megszervezésében is mindig számíthat rokonai segítségére. Tehát a vérségi kapcsolatok rendszerint bizalmat keltenek a rokonok között.
A bács és barátai között elsősorban a gazdasági, tehát a juh tartáshoz kapcsolódó tevékenységek dominánsak: barátai közül többen évről évre hozzá adják juhaikat, s ugyanakkor egyéb
közös periodikus munkákban is részt vesznek. A barátokkal való viszonyrendszerében az
anyagi juttatás nem elsőrendű. A hosszútávú kölcsönös segítségnyújtás végül is erős kötélékeket eredményez Váncsa Imre és barátai között, azonban a szabadidő közös eltöltésében
is nagy szerep jut a barátoknak. A szabadidős tevékenységek között a legjelentősebbek a
kirándulás, egymás felköszöntése születésnap, névnap alkalmával, szilveszteri mulatság
szervezése, közös italozás stb.
A szomszédi viszonyok alapvető funkciója elsősorban az alkalomszerű segítségnyújtásban mutatkozik meg, de a térbeli közelségből fakadó ismertség is arra sarkalja a juhtartó
gazdákat, hogy elsősorban Váncsa Imre nyájába adják juhaikat és tőle szerezzék be a szükséges sajtmennyiséget.
A bács gazdasági-üzleti kapcsolatainak nagy része a juhosgazdákból, illetve a vásárlási
céllal hozzá forduló falubeliek köréből tevődik össze. A kapcsolatok részben érdekviszonyoknak is tekinthetők, azonban ezek között találunk barátságon, illetve vér- és műrokon-
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ságon alapuló viszonyokat is. A juhtartó gazdák közül néhányan a juhtartás főbb eseményeinek előkészítésében és lebonyolításában (tavaszi kihajtás, juhelhányás) aktív szerepet vállalnak, ezek a személyek általában bizalmasabb viszonyban állnak a báccsal. A juhtartás
mellett, az időszakos társasmunkákban részt vevők teszik ki Váncsa Imre további kapcsolatait, s ezeket a viszonyokat is elsősorban a kiegyenlített munkamegosztás jellemzi.

Irodalom
ANGELUSZ,
TARDOS 1991
BÁRTH 2007

BOURDIEU 1978

CSÁNYI,
SZENDRŐI 2004
ELIAS 1999
GRANOVETTER
1995
HAIN 2005

HAJDÚ 2001
KÜRTÖSI 2002

LAU MANN
ET AL. 1989

LETENYEI 1999

LETENYEI 2005

MÉREI 1996
MOHAY 1992

OLÁH 2004

ROTH 2004
SZABÓ 2009

Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Társadalmak rejtett hálózata, MKI, Budapest.
Bárth János, Az eleven székely tizes. A csíkszentgyörgyi és a csíkbánfalvi
tizesek működése a XVII-XX. században, Bárth Bt. - Bács-Kiskun megyei
Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét.
Bourdieu Pi erre, A szimbolikus tőke, IN Bourdieu Pi erre, A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Tanulmányok, Budapest, Gondolat kiadó,
379-400.
Csányi Gábor, Szendrői Balázs, Szociális hálózatok, IN Beszélő, 9 (7-8.),
133-139.
Elias, Norbert, A szociológia lényege, Napvilág kiadó, Budapest.
Granovetter Mark, A gyenge kötések ereje, IN Angelusz Róbert, Tardos Róbert,
Társadalmakrejtetthálózata, Új Mandátum, Budapest, 371-397.
Hain Ferenc, Egy interdiszciplináris csizma a társadalomlélektan asztalán?
Hálózatgondolat a pszichológiában és a szociálpszichológiában, IN Magyar
Pszichológiai Szemle, LX ( 4), 507-526.
Hajdú Farkas-Zoltán, Székelyek és szászok. A kölcsönös segítség és intézményei a székelyeknél és az erdélyi szászoknál, Mentor Kiadó, Marosvásárhely.
Kürtösi Zsófia, A társadalmi kapcsolatháló-elemzés módszertani alapjai, IN
Letenyei László (Szerk.), Településkutatás. A települési és térségi tervezés
társadalomtudományos alapozása. Módszertani szöveggyűjtemény, L'Harmattan, Ráció Kiadó, Budapest, 663-685.
Laumann, Edward O.; Marsden, Peter V.; Prensky, David, The Boundary
Specification Problem ín Network Analysis, IN Freeman, Linton C; White,
Douglas R.; Romney, Kimball A. (Szerk.), Research Methods ín Social Network
Analysis, Fairfax, VA, George Mason University Press, 61-87.
Letenyei László, A falusi társadalom rejtett kapcsolatai, IN Borsos Endre,
Csite András, Letenyei László (Szerk.), Rendszerváltozás után.falusi sorsforduló a Kárpát-medencében, MTA PTI-Számalk., Budapest.
Forrás: http://www.socialnetwork.hu/cikkek/lletl 9951.htm
Letenyei László, Kapcsolatháló-elemzés, IN Letenyei László (Szerk.), Településkutatás. A települési és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása, L'Harmattan, Ráció Kiadó, Budapest, 188-247.
Mérei Ferenc, Közösségek rejtett hálózata. Szociometriai értelmezés, Osiris
Kiadó, Budapest.
Mohay Tamás, Egy parasztgazdaság társadalmi kapcsolatai, IN Mohay Tamás (Szerk.), Közelítések. Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok
Hofer Tamás 60. születésnapjára, Debrecen, 237-243.
Oláh Sándor, Gazdálkodás és társadalmi kapcsolatok egy Kishomoród menti
családban, IN Oláh Sándor, Falusi látleletek. 1991-2003, Pro-Print Kiadó,
Csíkszereda, 85-97.
Roth Endre, Szociológia és társadalom, Scientia Kiadó, Kolozsvár.
Szabó Árpád Töhötöm, Kooperáló közösségek. Munkavégzés és kapcsolatok
a falusi gazdálkodásban, Mentor Kiadó, Marosvásárhely.

293

SALLÓ SZILÁRD
SZÁNTÖ,
TÓTH 1993
TARDOS 1995
WASSERMANN,
FAUST 1994

Szántó Zoltán, Tóth István György, A társadalmi hálózatok elemzése, IN Társadalom és gazdaság, 1, 30-55.
Tardos Róbert, Kapcsolathálózati megközelítés: új paradigma? IN Szociológiai Szemle, 4, 73-80.
Wassermann, Stanley; Faust, Katherine, Social Network Analysis: Methods and
Applications, Cambridge, Cambridge University Press.

Salló Szilárd
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Románia
E-mail: salloszilard@csikimuzeum.ro

294

EGY CSÍKMADARASI BÁCS GAZDASÁGI KAPCSOLATHÁLÓJÁNAK„.
CERCETAREA RETELEI DE LEGÁTURI ECONOMICE
A UNUI BACI DIN MÁDÁ~ 0UD. HARGHITA)

Rezumat
Lucrarea cerceteaza reteaua de legaturi economice a unui pastor. Persoana aleasa traiqte
la Madara~/Csíkmadaras (judetul Harghita), ~i este pastor (bács). De ~apte ani raspunde de
oile gospodarilor din sat, intreprinderea lui functioneaza cu succes.
in cadrul cercetarii, am categorizat persoanele care se afla in legatura cu pastorul. Am
gasit legaturi care se bazeaza pe cele de sánge ~i rudenie impusa (familia, rudenia, cumatria),
de prietenie, vecinie, economice, de afacere (proprietari de oi, cumparatori, persoane cu
care lucreaza in grup) ~i institutionale (~coala, politia). Aceste categorii nu sunt izolate, de
cele mai multe ori, intre ele sunt tranzitii: pastorul se afla in mai multe tipuri de relatii cu o
persoana, ~i, in general, pe lánga cele de familie, vecinie ~i prietenie, intre ei sunt ~i legaturi
bazate pe activitati economice.
Bazándu-se pe capacitatea de munca familiala, activitatea familiei pastorului este
relevanta ~i din punct de vedere economic. Cooperarea intensiva a membrilor familiei ajuta
ridicarea prestigiului familiei Váncsa.
Legaturile economice ~i de afacere ale pastorului sunt compuse, in mare parte, din
proprietarii de oi ~i satenii cumparatori. Acestea sunt, in parte, relatii de interes, dar sunt ~i
de prietenie ~i vecinie.
THE ANALYSIS OF THE ECONOMICAL RELATIONS NETWORK
OF A SHEPHERD FROM MÁD~ (HARGHITA COUNTY)

Abstract
ln this paper we study the economical relationship network of a shepherd. The chosen
person, Mr. Imre Váncsa, lives in Csíkmadaras. He has taken responsibility for the livestock
of the local farmers for seven years, his enterprise can be considered successful.
While mapping the connections of the shepherd, we specified several relational
categories to which the persons might belong. Among the connections we find some based
on the same ancestry and on kinship by marriage (family, extended family/relatives, inlaws), others based on friendship, neighbourhood, economical-entrepreneurial relation
(farmers, customers, the circle of those doing other type of joint work), respectively those
ones based on institutional binding (school, police).
These categories are not apart positioned, as in most of the cases there are overlaps
among the aforementioned ratings: the shepherd may be related by multiple types of
connections to one or another person; the familiar-, cousinly relationships and friendships
generally do involve some kind of economic activity.
The work of the shepherd's family is significant also in economical context.
Fundamentally, the activity based on familiar workforce is typical, this work being
completed with the working liaisons lying on confidential relations. The keen cooperation
among family members contributes to a significant extent to the consolidation of the Váncsa
family prestige.
Most of the shepherd's customers are farmers or villagers who get in touch with him in
view of an economic exchange. The relationships can be also considered as interest liaisons,
but among these we can find connections based on friendship, same ancestry and on
kinship by marriage.
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1. táblázat. A iuhtartó e:azdák
Juhtartó gazdák

Életkor

Lakhely

1

Albert Levente

30-40

fütervára

2

Antal (Pali) Genzelv

60-70

3
4

Antal (Pali) József

40-50

Felszee
Felszeg

Antal András

50-60

Egervára

5
6

Antal Domokos

50-60

AntalJános

60-70

fütervára
Felszeg

7
8

AntalJózsef

30-04

Egervára

Antal Teréz

60-70

Horvátok utcáia

50-60

9 Balázs László
10 Bálint (Bugyuta) Imre
11 Bálint (Kakas) Ferenc

50-60
70-80

Juhok
száma
3
7

7

ismerős

Felszee
Csempe utca

7

ismerős-

7

7

ismerős
---------

7

szomszéd
-

7

rokon

5
2

ismerős

7
1

ismerős
--------

1

ismerős
- --

30-40

Állomás útia

15 Bálint László
16 Bálint Vilmos

70-80

Felszee

3
2

80-90

Horvátok utcája

6

17 Bíró Gábor

60-70

Főút

18 Boér Tibor
19 Boeács István

50-60
50-60

Csíkdánfalva
Eeervára

3
5
40

20 Both József
21 Burján József

60-70
60-70

Kovács kertje
Egervára

3
2 kecske

22 Dávid László

30-40

Felszee

23 Dobos Sándor
24 Dombi (Koké) Áron
25 Dombi (Kukka) Gergely

30-40

Eeervára
Sándorok utcája

34 János László
35 Juhász László
36 Kósa Lázár
37 Kósa Lázár (ifj.)
38 Kovács István
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ismerős

5
4

14 Bálint Attila

32 Horváth József
33 János Attila

7

-

szomszéd

7

29 Fazakas Ferenc
30 Fazakas Laios
31 Haidú Otvim) Károlv

ismerős
---

3
7

Egervára

28 Fazakas Csaba

7

5
6

50-60

60-70

barát

7

15
6

27 Dombi István

-----

7

5

Eeervára
Csíkdánfalva

26 Dombi András

(év)

7

40-50

50-60
1-10

Viszony
típusa

5
8

12 Bálint Áron
13 Bálint Árpád

50-60

Kapcsolat
abáccsal

Eeervára
Eeervára

i

-ismerős
- - - - ----

!

szomszéd
ismerős
---

ismerős

ismerős

7
1

rokon
barát

7

ismerős
---ismerős

4 kecske

3
5
1

3

7

ismerős
---

5
2

7
2

rokon
-· - -

20

rokon

4

------

i
!

ismerős--

koma

rokon

20-30

füzervára
Egervára

50

7
7

20-30

fütervára

15

7

rokon

50-60

Felszee
Eeervára

7
6

barát
-----

50-60
70-80

13
8

ismerős
-------

5

1

ismerős
------·-·

40-50

Alsó köves utca
Felső köves utca

5

7

barát
----

3
20

7

50-60
40-50
70-80
40-50
40-50

Főút

Felszee
Felső

köves utca
Felső köves utca

6

Főút

5

5

barát

~Om_§_?:~_cl_
barát
rokon

7
7
7
1

---

ismerős
---------1

barát
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1

Juhtartó gazdák

Lakhely

Életkor

i2_ Kuti Ferenc

40-50

Egervára

40 Mészáros Dénes

50-60

Felső

41 Mezei Eliza
42 Pál (Lapát) Árpád

60-70

Főút

20-30

Felszeg

43 Pál József
44 Pál László
45 Péter (Takmer) Gergely

60-70

Juhok
száma

Kapcsolat
a báccsal
(év)

Viszony
típusa

3
10

7

szomszéd

7

szomszéd

7
1

7

ismerős

7

monvator

Főút

12

7

barát

40-50

Főút

7

ismerős

70-80

Állomás útia

5
10

ismerős

46 Péter Dónát

30-40

Főút

12

5
7

47 Péter Levente

20-30

Felszeg

5

7

rokon

48 Péter Sándor

50-60

7

szomszéd

60-70

Felső köves utca
Hídvég utcáia

5

49 Petres Lukács
50 Sándor Albert

ismerős

Alsó köves utca

3
2

7

60-70

7

ismerős

51 Szabó Kálmán
52 Szőcs (Háná) Károlv

70-80

Felső

3

7

szomszéd

40-50

Kovács kertie

7

barát

53 Tankó Ernő (Öcsi)
54 Váncsa Alajos
22_ yáncsa Imre

40-50

Főút

3
20

barát

70-80

Egervára

4

5
7

ismerős

70-80

Felső

4

7

rokon

56 Váncsa Gergely

70-80

Alsó köves utca

14

3

ismerős

--

köves utca

köves utca

köves utca

ismerős
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1. kép. Váncsa Imre kezében a juhokat nyilvántartó füzettel
- juhelhányás (2009. november 25. - Kovács kertje, Csíkmadaras)

2. kép. Váncsa Gergely, Fazakas Csaba, Fazakas Ferenc, Birta István
- A juhok tavaszi fejése (2010. április 25. Csíkmadaras határa)
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APAFI MIHÁLY FEJEDELEM ÁLTAL KIADOTT
CSÍKSZEREDA VÁROS KIVÁLTSÁGLEVELÉNEK RESTAURÁLÁSA

Benedek Éva
• A kiváltságlevél története, sorsa
Apafi Mihály kiváltságlevele eddig Csíkszereda legfontosabb, legjelentősebb okirata. Az
Apafi Mihály 1670. évi a városnak adott szabadságlevele összefoglalja Izabella királyné által
a városnak adott 1558. évi kiváltságlevelét a mindenfajta adómentességről, kivéve a szultánnak fizetendő adót, továbbá Rákóczi Zsigmondnak 1606-os, a városiakat a haditerhek alól
való mentességét megerősítő oklevelét 1608-ból, Báthori Gábor fejedelemnek, az Izabella
királyné kiváltságlevelét megerősítő oklevelét, valamit a két Rákóczi által adott szabadságlevelet. 1635-ben 1. Rákóczi György a mezőváros lakóit felszabadítja a jobbágyi alávetettségből.
II. Rákóczi György 1649-ben megerősíti 1. Rákóczi szabadságlevelét. Ezen oklevelek megerő
sítésére azért volt szükség, mert Szereda iratai az 1661. évi török-tatár inváziókor megsemmisültek. 1 A különösen nagy értékü, latin nyelvü pergamenre 2 írott oklevél a mezőváros
levéltári gyűjteményében vészelte át a következő, több mint két és fél évszázadot. 1850 körül
ott látta és másolta le Benkő Károly történész.
A közérthetőség céljából a dokumentumot „a latin eredetiről magyarra fordította Éltes
Elek nyug. kir. tanfelügyelő, leírta Éltes Béla gymn. Vlll oszt. tanuló 1895-ik évben". 1940.
november 7-én az eredeti okiratot a fordítással együtt, egy előadó és jegyző jelenlétében
vékony selyempapíron 5177-es iktató számmal és pecséttel ellátva és megerősítve, letétbe
helyezik Balázs András csíkszeredai városi pénztárnokhoz.
A Balázs család 1944 őszén a háború, a front közeledte miatt, Magyarországra menekült
és magával vitte a kiváltságlevelet. Az elveszettnek vélt okiratra a családtagok meghalt
testvérük, Balázs Tibor plébános lakásán bukkantak rá.3 A családtagok csak most látták
először az eredeti oklevél magyar fordításán azt a kézírásos bejegyzést, melyben testvérük
kérte az oklevél visszajuttatását Csíkszeredába. „Kezemben volt 1954-ben, előtte 53-ban és

talán 52-ben is vagy még éppen 51-ben is. Nem tudom már, hogy mikor merültfel bennem
a gondolat az eredeti és a fordítás minden úton-módon való megőrzésére, regényben való
megírására és a létesítendő szeredai múzeumban való elhelyezésére... E sorokat csak azért
írtam, hogy a kiváltságlevél sorról egy szem adat se vesszen kárba. Törökbálint, 1955.
augusztus 8. Balázs Tibor. "
1
2

Szőcs János, Hargita Népe, 2011. január 21.
A pergamen egy speciális eljárással juh-, kecske-, borjúbőrből készül. Mint írófelület használatának eredete
i.e. a 2. századra tehető, amikor az egyiptomiak megtiltották a Nílus mocsaras területeiben található
sásszerű növény, a papirusz kivitelét. Ezután a kisázsiai Pergamon nevű városban kezdik el készíteni a
pergament (innen az elnevezés is), amelyet közel másfélezer évig használ az emberiség, írófelületként. A
13- 14. században a pergamen egyeduralmát majd a papír dönti meg.

3

„ Testvérünk Balázs Tibor Lovasberény-Pátka-Acsa települések plébánosaként dolgozott 2007. évben

bekövetkezett haláláig. .. Leánytestvéreimmel, Emesével és Mariannal elhalt Tibor testvérünk hagyatékának átvizsgálásakor - személyes iratai között - találtunk egy becsomagolt iratköteget, amelyen testvérünk kézírása volt olvasható." (dr. Balázs László közlése)

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 301-310.
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BENEDEK ÉVA
Az élő családtagok édesapjuk és testvérük emlékének adózva, hazahozták és 2010. október 28-án ünnepélyesen átadták Csíkszeredának, a Csíki Székely Múzeumnak a város legértékesebb okiratát (1. kép).

1. kép. A kiváltságlevél ünnepélyes átadása

• Készítéstechnikai leírások
A korabeli pergamen dokumentumokat

először

tekercs,

később

összehajtott formában

őrizték. Így a kiváltságlevél szintén összehajtva maradt meg évszázadokon keresztül, és így

is érkezett a Csíki Székely Múzeum restauráló műhelyébe (2. kép). A restaurálási munkák
megkezdése elő tt, hogy részletes elemzést, készítés-technikai leírást stb. tudjunk készíteni
az oklevélről , elővigyázatosan szétnyitottam a 2 db-ból álló 37x62 cm méretű négyszögletesre vágott pergament. Így vált láthatóvá, hogy a 2 levélpárból álló pergament, középen
zöld sodrott zsinórral átbújtatva, egy ívfüzetté alakították. Valamikor függő pecséttel is
ellátták, amely sajnos az idők folyamán elveszett (3 . kép). A kiváltságlevelet, a korhoz hűen ,
barnás színű vasgubacs4 tintával írták. A dokumentumnak írott, és íratlan „oldalai" vannak,
a végén látható Apafi Mihály fejedelem aláírása. A szövegtükrök mérete: 24x24 cm illetve
28 x24 cm. A margók, fölül megközelítően 3, alul meg 6 cm szélességűek. A kiemelt kezdő
betűk, sorok, mint pl. „Mi Apafi Mihály, Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország
részeinek ura, székely ek ispánja... ", díszítésére, a korhoz hűen, zöld színű tempera vagy
vízfestéket használtak,5 amely sajnos kissé halványodott.
A latin nyelvlí okirat magyar fordítását tömör, sima szerkezeru, gépi gyártású papírra6
írták. Ezt is, akárcsak az eredeti pergamen okiratot vas-gallusztintával írták, és itt is kiemelték
4

5

A vasgubacs tinta vízben oldhatatlan. A korai középkortól úgy készítenek pergamenen is jól megkötő tintát,
hogy vas-szulfá to t adtak csersavtartalmú növények gubacsaiból készített vizes kivonathoz, ami gallusz-savat tartalmaz, és amelyhez kötő anyagként arabmézgát tettek. A vasgubacs tinta a pergamenen, vagy
papíro n már írás formájában a levegő től oxidálódva válik fekete vagy sötétbarna színűvé . Vízben oldhatatlan.
A használt te mpera vagy vízfesték kötőanyaga fehérje (enyv, kazein, tojássárgája vagy fehérje), vagy
szénhidrát ( mézgák, tragant gumi) stb. A kötőanyagban vagy közegben eloszlatott színezőanyagok: ásványi
földfestékek (jele n esetben való színű réz zöld, malachit), vagy pedig növényi és állati eredetű festékek.
KASTALY 1988, 7 - 8 .

6
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A gépi papírgyártás kora 1798-tól kezdődik. Ezen papírok alapanyaga, mechanikai feltárású facellulóz vagy
facsiszolat. A 19. században kezdtek felhagyni a meszes rothasztással, és az állati enyv helyett a savas kolofónium
gyantát alumínium szulfáttal együtt használják. Ezért ezeknek a papíroknak a nagy része savas jellegű .

APAFI MIHÁLY FEJEDELEM ÁLTAL KIADOTT.„
a fontosabb sorokat, neveket, aláírásokat stb. A 34x42 cm. nagyságú gyártott papírt, összehajtva nemzeti színű sodrott selyem cérnával átöltve, ívfüzetté alakították.

• A pergamen és a papír állapotfelmérése
Mivel az oklevelet nem védi kötés, a környezeti hatások közvetlenül érintik őket. A
cserzetlen 7 pergamen speciális kikészítése, kifeszítve való szárítása miatt sokkal merevebb
a cserzett8 bőrnél. Mechanikai, fizikai károsodások, gyűrődések, megnyúlások főleg az
összehajtott forma mentén keletkeztek (4. kép). Köztudott, hogy a cserzetlen pergamen,
higroszkopikus volta miatt, kevésbé ellenálló a nem megfelelő környezeti tényezőkkel,
különösen a nedvességgel szemben, hiszen ezt az anyagot nem védi cserzés, és a feszítés
miatt megnyúlt rostok a legkisebb nedvesség hatására visszaugranak eredeti szerkezetükbe.
A magasabb relatív nedvességtartalom hatására elszaporodnak baktériumok és penészgombák, és szélsőséges esetben, sajnos a pergamen lassacskán elkocsonyásodik. Szerencsére a
restaurálásra szánt pergamen inkább veszített nedvességtartalmából, ami nem annyira
veszélyes, mint a nedves környezetből (pince, szellőzetlen szobák, falak stb.) előkerülő
dokumentumok. Szemrevételezés alapján a kiváltságlevél száraz, kemény, kopogó hatást
mutatott, különböző eredetű piszkos foltokkal és kisebb méretű hiányokkal. Az utolsó
oldalon egy bejegyzés kifakult, szinte olvashatatlanná vált (5. kép).
A magyar fordítás gépi gyártású papírja, valószínű a lignin,9 az enyvező anyagok, fémszennyeződések stb. savas 10 hatása miatt kissé sárgás-barnás színű. Sajnos a papírban levő
savak nem illékonyak, sokszor a szöveghordozó nem tudja közömbösíteni, s így a savtartalom tovább terjedhet és átkerülhet a szomszédos lapokra is, gyenfítve ezzel minőségét.
Megítélésem szerint, a kicsi, barnás színű, jól körülhatárolt foxing 1 foltok jelen vannak a
papíron. Az első oldalon lévő kisebb hiányok, horzsolások, szakadások a mechanikai károsodás, a használat következménye.

• Konzerválási-restaurálási műveletek
1. A pergamen restaurálása
A restaurálási folyamatok megkezdését megelőzte az etikai elvek figyelembe vétele,
dokumentáció összeállítás, anyag vizsgálat, a károsodások felmérése, terv a tisztítási, konzerválási, restaurálási műveletekről stb. Szerencsére fertőzöttség gyanúja, veszélye nem állt
fenn, így a fertőtlenítés elmaradt.

7
8
9
10
11

A cserzetlen pergamen kikészítési módja már a középkortól nagyjából azonos: a bőr áztatása, szárítása,
szőrtelenítése mésszel, lekaparása, kifeszítve való szárítása, további meszezése, vékonyítás, dörzsölés,
krétázás az átlátszatlanság fokozására, a ráírhatóság javítására.
A cserzés a kollagén fehérje és a cserzőanyag közötti reakció eredménye, feladata, hogy a bőrrostokat
hajlékonnyá, jó szakítószilárdságúvá tegye. Századok során több fajta: növényi, fém, aldehid cserzést stb.
alkalmaztak.
A lignin a cellulóz mellett a fa fő alkotóeleme, komplex, nagymolekulájú polimer. A fából kivont lignin
sárgás, amelyet, ha nem sikerül teljes mértékben eltávolítani, akkor a papír savas marad.
A papír savasságának mértékét a pH-érték fejezi ki. Általában a pH 5,5 alatti értékeket tekintik veszélyesnek
a savas hidrolízis, vagyis a molekulák szétbomlásának felgyorsulása miatt.
A foxing foltokat valószínűleg a papír enyvező anyagának penészgombás fertőzése okozza, de a fertőzés
életképességéhez a papírban jelenlévő egyes nehézfém- (vas, réz) szennyezések is szükségesek. KASTALY
2000, 25.
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Száraz tisztítás
A felületi piszok eltávolítását finom, hajlékony szőrű ecsettel, portalanítással kezdtem ( 6.
kép), majd a műveletet pergamen radírozással folytattam (7. kép). A kíméletes radírozás
óvatosan csak a margóknál, valamint az írott szöveg közötti részeken történt, az információ
sértés veszélyének maximális elkerülése céljából. A különféle lerakódások, testes rozsdafoltok, légypiszok stb. óvatos eltávolítása orvosi szike segítségével történt.
Oldódáspróba
Mivel egyes helyeken a zöld szín kissé kifakult, a megnyugtató, teljes bizonyosság céljából,
helyenként desztillált vízzel és 75 %-os etil-alkohollal levérzés próbát végeztem (8. kép). Az
eredmény negatív lett, tehát nem oldódó. Az oldhatatlanság ellenére is megtörténhet, hogy
a festékréteg a használat következtében fakul, esetleg lepereg.
A zsinórfűzés megbontása
Hogy a pergamenen hatékonyabban lehessen elvégezni a további konzerválási művele
teket, a fűzést meg kellett bontani. A levált, amúgy piszkos zsinórt, zsíralkohol-szulfát 12
anionos mosószer 0,5 %-os desztillált vizes oldatában kimostam, öblítettem, majd szárítottam.
Pergamen lágyítás, tisztítás
A tisztítás, lágyítás céljából először karbamid (urea)l3 5-10%-os, etil-alkoholos oldatával
áttöröltem az okirat egyes részeit. A szakirodalomból tudjuk, hogy a karbamid nem károsítja
sem a kollagént, sem a tintákat és festékeket, mégis kíméletes, elővigyázatos beavatkozást
igényelt. A karbamid hatására a pergamen deformációi kissé megszűntek, de a kezelést
tovább kellett folytatni.
Ultrahangos párásítás 14
Munkám folyamán láttam, hogy ahhoz, hogy az összehajtott pergamen szépen kisimuljon,
vízfelvételre van szüksége. A vizet vagy közvetlenül vagy közvetve (kamrában párologtatott
vízgőz formájában) juttatják a pergamenre. A szerkezetéből veszített, kiszáradt pergamen a
szükséges nedvességet, általában ultrahangos párásító segítségével veszi fel. Restauráló
műhelyünkben a párásítás műanyagsátor alatt, több órán keresztül, 60 %-os relatív páratartalom állandó ellenőrzése mellett történt (9. kép). A párásítás után az okirat kisimult,
tisztább, lágyabb, kellemesebb tapintású lett.
Préselés, szárítás
A kellő nedvességet felvett pergament bondina, 15 szívó papír közé helyeztem, melyet
szükség esetén fölülről még desztillált vízzel bepermeteztem. Először 5-10 percenként,
majd óránként, félnaponként, naponként ellenőriztem, nehogy az amúgy oldhatatlan szín

12
13

14
15
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A zsíralkohol-szulfátokat (pl. Evatriol) a zsiradékokból előállított szintetikus zsíralkoholoknak kénsavval,
majd nátrium-hidroxiddal való kezelése útján nyerik. Különösen jó tisztító hatásúak, a papír nedves
tisztításánál is alkalmazzák.
A karbamid (urea) az emlősök nitrogén-anyagcseréjének végterméke. Alkoholban oldható, kölcsönhatásba lépve a kollagén poláros csoportjaival, gyengíti a polipeptid láncok közötti feszültséget, ezáltal a
deformáció megszűnik, a keménység csökken.
Ultrasonic humidifier. Preservation Equipment Ltd. PEL A készülék a vizet molekulákra bontja, finoman
porlasztott tiszta gőzt bocsát ki, amely könnyebben behatol a pergamen rostjai közé, kismértékű, ezáltal
kíméletes duzzadást okozva.
Bondina (nem szőtt polieszterháló), különösen jó tulajdonságú, préseléskor nem ragad hozzá a műtárgy
hoz.
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kissé mégis levérezzen. Az állandó felügyelet azért is fontos, mert a nedvesítés és préselés
hatására a kollagén rostok egymáshoz tapadnak, ezáltal a pergamen áttetszővé válik.
A felelősségteljes konzerválási műveletek elvégzése után a pergamen szépen kisimult ( 10.
kép).

Kiegészítés
Az összehajtás mentén és a széleken, a pergamenen kisebb szakadások, hiányok keletkeztek. A restaurálás egyik legszebb, legtöbb időt felvevő munkafázisa a kiegészítés, amely
esztétikai szempontból is elmaradhatatlan. A sérült pergamen esetében a lyukak, hiányok
pótlása általában az eredetihez hasonló pergamennel, vagy kézi pergamenöntéssel 16 történik. Az okiratnál a szakadások, a hiányok kis méretűek voltak. Ilyen estben jól bevált módszer
a pergamennel színben, vastagságban hasonló, jó alapanyagú, savmentes japán papírral 17 és
sűrű rizskeményítővel való kiegészítés. A hiányokra két oldalról azaz „duplán" tettem fel a
kiegészítő papírt, így a pótlás szintben egyenlő az eredetivel, tartós, esztétikus (11. kép). A
kiegészítés után a kiváltságlevelet eredeti formába állítottam vissza.

2. A papíranyag restaurálása
Az eredeti okirat magyar fordítását, valószínű egy kisebb dobozban való tárolás miatt
behajtották, és ennek következtében itt a papír megtört ( 12. kép). A kis füzet szétesve került
a restaurátor műhelybe, látszott rajta hogy használták, forgatták, olvasták (13. kép). A
munkálatok először száraz tisztítással, portalanítással kezdődtek, utána mechanikailag próbáltam halványítani, eltávolítani a felületi piszkot, foltokat (14. kép).
A papír savasságát felületi pH-papírral mértem, 18 ami csak megközelítő mérést ad, ezért
az esetleges további savasodás közömbösítése érdekében a spray formában is található Wei
T'o 19 nevű eljárást alkalmaztam.
A nagyon vékony papírt egyik legújabb, legjobban használható nem vizes semlegesítési
eljárásnak (Bookkeeper - „Könyv-megőrző") vetettem alá. Mindkét eljárásnál a elővigyáza
tosság szempontjából a kéziratos anyagot szívó papírok közé helyeztem, fölülről bőségesen
permeteztem, többszöri ellenőrzés közben.
A hajtásnál szétesett íveket szintén japán papírral és Glutofix 600 20 cellulóz alapú vízben
oldódó ragasztóval egészítettem ki. A hiányok pótlása átvilágító asztalon történt (15. kép.).
A kisebb horzsolásokra, szakadásokra japán fátyol került, majd a sodort kis cérnával összefűzve ismét kialakult az ívfüzet.
Az Apafi Mihály fejedelem által kiadott kiváltságlevél Csíkszereda város eddigi legfontosabb, legértékesebb okirata. Tudva és érezve ennek jelentőségét, fontosságát a restaurálási
etika elvét lépésről-lépésre betartva, sikerült történeti, művészettörténeti, esztétikai szempontból értéknövelőbb állapotba hozni városunk kiváltságlevelét. Az elvégzett beavatkozások az okiratot fizikailag is stabilabbá tették. Restaurálás után a dokumentumok szívó
papírba, UV szűrő fóliába és savmentes kartonból készített palliumba kerültek. Az okiratok
raktározáshoz, konzerválási követelményeknek megfelelő 18-20 °C hőmérsékletű, 45-55%
relatív nedvességtartalmú (RH), maximum 50 Lux megvilágítást javasolunk ( 16. kép).
16
17
18
19
20

A kézi pergamenöntés során vákuum alkalmazásával, szívóasztalon pergamenporból, pergamen rostból,
enyvező anyagból, fertőtlenítőszerből pépet készítve pótolják a hiányokat.
A japán papírokhoz általában kozo, mitsumata vagy gampi elnevezésű távolkeleti növények rostjait
használják, amelyek hosszúsága, őrlésmódja és különleges tulajdonsága miatt a papírrestaurálás elengedhetetlen restaurálási anyagai.
Macherey-Nagel. pH-Fix 0.0-6.0.
Wei T'o eljárás. 1972-ben az USA-ban Richard Smith dolgozta ki a magnézium-metoxidos semlegesítő
eljárást.
Glutofix 600 (metil-hidroxi-propil-cellulóz), fehér, vagy sárgásfehér por, vagy granulátum formájában
kerül forgalomba. Savval, lúggal szemben ellenálló, fényálló. Használata igen sokoldalú.
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RESTAURAREA SCRISORII DE PRIVILEGII
A O~ULUI MIERCUREA-CIUC, DATÁ DE PRINCIPELE TRANSILVANIEI
MIHÁLY APAFI ÍN ANUL 1670

Rezumat
Scrisoarea de privilegii este pana astazi cel mai important document al ora~ului. A fost
scrisa pe pergament, cu cerneala fero-galica, in limba latina. ln anul 1895, originalul a fost
tradus din limba latina in maghiara de Elek Éltes, fost profesor al gimnaziului din MiercureaCiuc.
De-a lungul secolelor, manuscrisul s-a pastrat in conditii favorabile. Pergamentul,
suportul text al documentului, este o piele netabacita, higroscopica din punct de vedere al
conservarii, foarte sensibil la conditiile microclimatice nefavorabile. ln caz de umiditate
crescuta, microorganismele (bacterii, mucegai) incep sa se dezvolte, ~i, incet-incet, distrug
structura colagenica a pielii. Din fericire, pergamentul nu a suferit degradare biologica.
Fiind pastrat indoit, in zonele impaturirii, pergamentul s-a ondulat, ~i, din cauza uscaciunii,
s-a rigidizat. De aceea, cea mai importanta faza de lucru a fost inlaturarea deformarii,
netezirea pielii.
Dupa documentare, studiu de cercetare, investigatii, analize, ~i descrierea procedeelor
tehnologice ale conservarii, au urmat tratamente de curatire, probe ~i teste de solubilitate,
reimprospatarea, netezirea pielii cu ultrasunete, respectiv presarea, consolidarea,
completarea partilor lipsa cu hártie japoneza, in tonuri ~i grosimi asemanatoare celor ale
documentului.

THE RESTORATION OF THE PRIVILEGE LETTER OF MIERCUREA-CIUC,
ISSUED BY MIHÁLY APAFI, PRINCE OF TRANSYLVANIA, IN 1670

Abstract
The privilege letter is up until today the most important document of the town
Miercurea-Ciuc (Csíkszereda). lt was written on parchment with ferrogallic ink, in latin. ln
1895 the original was translated into Hungarian by Elek Éltes, a former professor of the
Gymnasium in Miercurea Ciuc.
Through the centuries, the manuscript was kept in favourable conditions. The
parchment is a rough leather, hygroscopic from the conservational point of view and highly
sensitive to unfavourable microclimatic conditions. ln case of high humidity
microorganisms (bacteria, mould) start to develop and they slowly destroy the collagen
structure of the leather. Luckily, the parchment did not suffer any biological degradation,
but rather, being kept folded, the parchment undulated in the folding areas and became
rigid because of the dryness. Thus, the most important phase of our work was removing the
deformations and smoothing the leather.
The profound documentation, detailed research and description of the technological
procedures of the conservation was followed by cleansing treatments, solubility tests,
refreshing, smoothening the leather with ultrasounds, pressing, consolidating and
completing the missing parts withJapanese paper of the same colour and thickness as the
document.
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2. kép. A pergamen okirat, restaurálás előtt,
összehajtott állapotban

4. kép. Gyürődések a szétnyított oklevélen

6. kép. A pergamen száraz tisztítása portalanítással
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3. kép. A vasgubacs tintával írt
kiváltságlevél

5. kép. A kifakult, halványodott bejegyzés

7. kép. Pergamen radírral való tisztítása
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8. kép. Oldódáspróba

9. kép. A pergamen párásítása

10. kép. A kisimult pergamen préselése

11. kép. Japán papírral való kiegészítés

13. kép. Szétesett ívek

12. kép. Restaurálás előtt az eredeti
okirat magyar fordítása
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14. kép. Felületi foltok, piszkok halványítása

15. kép. Restaurálás átvilágító asztalon

16. kép. A restaurált dokumentumok

310

BESZÁMOLÓ KÉT SZÉKELY "FESTÉKES" SZŐNYEG
KONZERVÁLÁSÁRÓL

K. Juhász Andrea
A csíkszeredai Csíki Székely Múzeum textilgyűjteményében 89 db, 19-20. századi székely
festékes szőnyeg található, melyek néprajzi, történeti szempontból különös jelentőségűek.
A Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat alapján 2009-ben nyílt először lehetőség az
állapotfelmérésre, egy hosszú távú állagmegőrző, konzerváló munka elkezdésére. Az elvégzett kezelések megkönnyítik a későbbi restaurálást, illetve kiállítást, valamint segíthetik a
kutatók munkáját.
Az előzetes állapotfelmérést is figyelembe véve, konzerválásra első lépésben a legrosszabb állapotban lévő szőnyegek közül a 388. és a 389. leltári számú került kiválasztásra.
A konzerválási munka célja a deformálódott, szennyezett, meggyengült és szakadt műtár
gyak állapotának stabilizálása volt.

• 1. Történeti háttér
A festékesek - szórványosan használt régi nevükön kilimek - a Székelyföldön (elsősorban
Csík megyében) valamint a gyimesi, dévai csángóknál, és a bukovinaiaknál készültek. Egész
Erdélyben ismertek voltak. A 17-18. századból fennmaradt erdélyi írásokban, családi leltárakban számos néven említik őket: székely szőnyeg, festékes, székely festékes, paraszt kilim
szőnyeg, előfordul a székely kecse, kecséske elnevezés is.
A festékeseket (falun) nem használták klasszikus értelemben vett szőnyegként, földre
terítve. Egyrészt, mert elkészítése nem tartozott a „mindennapos" munkák közé, másrészt
vékony és laza szövése miatt nem is volt alkalmas a padló fedésére. Inkább nevezhető
takarónak, pokrócnak. Az új darabok asztalra, ládára, bölcsőre, ágyra, falra, a használtabbak
szekérre, szánra kerültek. A kimustrált festékesekkel még betakarták a lovakat, a rongyosabbakat a küszöbre terítették. Hosszú ideig, akár több generáción át is szolgálták a házat.
Számuk egy-egy háznál a család vagyoni helyzetét is mutatta. A lányok kelengyéjében 2-4
szőnyeg szerepelt, amelyet édesanyjuk készített, vagy saját hozományából adott át.
A székely festékesek egyszerű szövőszéken ( osztovátán) készültek. A felvetéshez házilag
sodort kenderfonalat, beveréshez szintén házilag font gyapjúfonalat használtak. A fonalak
színezése a 19. század végéig növényi eredetű (helyi elnevezés szerint: burján) festékanyagokkal történt. Jellemző színeik a sárga, vörös, barna, zöld, kék és fekete árnyalatok voltak.
A megszőtt szőnyeget levágták a szövőszékről. Ekkor a felvetőfonalból 15-20 cm-es darabot
hagytak és a szálakat hármasával összefogva díszesen összecsomózták. Másik megoldásként
külön szőttek gyapjúból szegőrojtot és ezt varrták befejező díszül a szőnyegek végére.
Az ágyterítőnek készített darabokat két szélből állították össze. Az egymással szembefordított és hossztengelyüknél összevarrt elemeknél vigyázni kellett, hogy a mintarészletek, a
vonalak pontosan egybe essenek.
A festékesekre az előre megtervezett geometrikus minták jellemzőek. A legegyszerűbb
díszítőelem a csík, a csíkozás és a pontszerű kis négyzet. A négyzetekből és téglalapokból
A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 311-322.

311

K.]UHÁSZ ANDREA
különböző

motívumokat alakítottak ki, amelyek lehettek egyszerűbbek vagy összetettebbek. Népi elnevezésük szerint lehetett szarufás, rákos, halas, csillagos, rózsás, vízfolyásos,
gyertyás, késnyelves, koszorús, stb.
A megőrzött székely festékesek értékes néprajzi, népművészeti hagyatékok. Évszázados
hagyományok alapján legtovább - egészen a 19. század végéig - Csíkban szőtték a szép
takarókat, terítőket.
Az ipari festékek megjelenésével a növényi anyagok adta szép, harmonikus színeket
fokozatosan felváltották a harsány, rikító árnyalatok.
Az 1. világháború utáni években megpróbálták a régi hagyományokat feleleveníteni mind a
festékanyagok, mind a mintaelemek tekintetében. Újítás volt ebben az időben, hogy - az általában
megrendelésre készülő - szőnyegek vastagabbak, tömörebbek, ezáltal tartósabbak voltak.
A II. világháború után drasztikusan csökkent a számuk és csak néhány helyen szőttek
festékeseket. A hagyományok tisztelete és őrzése azonban tovább örökítette ezeknek a szép
és hasznos textíliáknak a készítési módját, mintakincsét a különböző szakkörök, klubok,
csoportok lelkes és szorgalmas alkotói számára.

• 2. A konzerválásra kiválasztott két "festékes" rövid leírása
388. számú szőnyeg adatai
Tulajdonos: Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
Leltári szám: 388.
Gyűjteménybe kerülés ideje: 1968
Származási kora és helye: 19-20. század, Erdély
Méretei: 144 cm x 147 cm

389. számú szőnyeg adatai
Tulajdonos: Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda
Leltári szám: 389.
Gyűjteménybe kerülés ideje: 1968
Származási kora és helye: 19-20. század, Erdély
Méretei: 190 cm x 180 cm

Mindkét szőnyeg két szélből összeállított, kézzel - a hosszanti oldalak illesztésével összevarrt darab.
Mintázatuk - az összevarrás vonala mentén - szimmetrikus, geometrikus elemekből áll.
A központi, szabályosan ismétlődő motívumokat (388. ltsz.: gyertyás, 389 ltsz.: késnyelves,
koszorús) a két rövidebb oldalon egy-egy keskeny díszítősáv zárja le. A hosszanti oldalakon
a mintaelemek a szélekig futnak (2-3. képek).
A szőnyegek vége egyszerű visszahajtással és kézi varrással eldolgozott, lezáró szélszövés,
láncfonal eldolgozás nem látható.
A festékesek szövése során nyers színű láncfonalat, valamint kék, nyers, sárgásbarna és
világosbarna vetülékfonalat használtak.

• 3. Anyag- és készítéstechnikai vizsgálatok
A tisztítás megkezdése előtt a restaurálási terv elkészítéséhez, illetve a megfelelő kezelések kiválasztásához szükségesnek tartottam a szőnyegekhez felhasznált szálasanyagok vizsgálatát, valamint a felületi pH érték meghatározását és a színlevérzési próba elvégzését. A
mintavétellel történő roncsolásos vizsgálatokhoz a raktározás, szállítás során kihullott fonaltöredékeket használtam fel.
A szálasanyagok vizsgálatánál - figyelembe véve a szakirodalomban közölt adatokat elegendőnek tartottam az égetési próba elvégzését. A láncfonal pontos meghatározása
érdekében csavarodási tesztet is végeztem. 1
1
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„A csavarodási teszt is alkalmas a háncsszálak megkülönböztetésére. A rostok ugyanis meghatározott
irányban csavarodnak a szál tengelyére. A lenben és a ramiban „S", a kenderben és a jutában „Z"
irányban. Ha egy csipeszbe fogott 5-8 cm hosszú szálköteget néhány percre melegvízbe mártunk, majd
meleg platni fölött szárítani kezdjük, a kender és a juta szála az óramutató járásával megegyező, a
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A felületen mindkét szőnyeg esetében 6 pH értéket mértem.
A színlevérzési próbát ioncserélt vízzel és - a tisztításhoz tervezett - felületaktív mosószeres2 oldattal is elvégeztem. Az eredmény minden esetben negatív volt, a színek stabilnak
bizonyultak.
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1. táblázat. A szálasanyagok anyag- és készítéstechnikai jellemzői

Az erdélyi festékes szőnyegek a szövött szőnyegek típusába tartoznak, amelyek kilim
szövéstechnikával készülnek. Készítésük során a vastagabb, cérnázott láncfonal közé amely általában lenből vagy kenderből készül - vékonyabb (nem cérnázott) vetülékfonalat
szőnek, és erőteljesen összetömörítenek. A felületen ily módon csak a vetülék látszódik, azok
a láncfonalakat teljesen elfedik. A mintát a különböző színű vetülékfonalak váltakozásával

2
3
4

len és a rami az óramutató járásával ellentétes irányba csavarodik a szál tengelyének mentén. A
megfigyeléshez a szálköteget úgy tartsuk, hog,y ~ mo_zg6képes vége irányuljon a megfigyelő felé. A
csavarodást a száradás közben kell észlelni." TIMARNE BALAZSI.
Hostapon T márkanevű anionos felületaktív mosószer (olajsav metil-taurid nátrium sója).
„Egy láncon való fordulás: A vetülékfonalak közös láncon fordulnak, ez egy surubb fogazáshoz hasonlít. A
közös láncfonalon dupla mennyiségű vetülékfonal van, mint a szőttes többi részén. (Az erdélyi festékes
szőnyegeken igen gyakori.)" E. NAGY ET AL. 1993, 148
Slicckilim: a mintaelemek kialakításakor az eltérő színek közön rés keletkezik, mivel a más-más színű vetülékfonalak külön láncfonalon fordulnak. A sliccek hossza legfeljebb 2-3 cm lehet, hogy ne keletkezzenek túl hosszú
rések, amelyek használat közben könnyen felszakadhatnak. MÁTÉFY, NOVÁK. 2007, 204-205.
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alakítják ki. Az eltérő színű vetülékfonalak vagy egy közös, vagy külön láncfonalon (slicc)
fordulnak, illetve a vetülékfonal a minta kontúrjánál egyenként körben megkerüli a láncot
(szumák technika). A kilim technikával készült szőnyegek mindkét oldalukon használhatók,
mivel a mintázó vetüléket a szövők „láthatatlanul" eldolgozzák. A kilimek finomsága a
láncfonalak sűrűségétől függ. 5
A 388. és 389. számú szőnyegek két-két darabból (un. szélből) állnak, amelyeket egyszerű
lapos öltéssel, pamutcérnával varrtak egymáshoz (4. kép).

• 4. Állapotfelmérés
Mindkét szőnyeget használatból eredő szennyeződés borította. Gyenge megtartásúak,
deformálódottak, kopottak és megnyúltak voltak.
A szőnyegek végei nagymértékben károsodtak. A hosszanti oldalak szintén szakadozottá,
hiányossá váltak. A két-két szövött elemet összeillesztő varrások meglazultak, számos helyen
elszakadtak (5-6. képek).
Sok helyen hiányoztak a lánc- és a vetülékfonalak. Több helyen régi javítások nyomát
lehetett látni, melyek élesen elütöttek az eredetileg felhasznált fonalaktól, mintázattól, és
színektől. Az egyszerű stoppolások és pótlólag behúzott láncfonalak az eredeti részeket
összehúzták, deformálták (7-9. képek).
A láncfonalak és a szőnyegvégek szövésének eldolgozása mindkét szőnyegnél hiányzott.
A lebomló részeket 0,5 cm szélességben kétszer visszahajtották és szegőöltéssel levarrták,
amelyek a használat során több helyen elszakadtak.

• 5. A konzerválás menete
A vizsgálati eredmények, és a vonatkozó szakirodalom áttekintését követően, a textilrestaurálás jelenlegi, elfogadott szabályainak megfelelően „csak" a szőnyeg varrókonzerválását
(adott állapotának rögzítését) végeztem el, szemben a hiányok beszövésével.

5.1. Előkészítés
A szőnyegeken rendkívül sok régi, stoppolás jellegű javítás volt. Több helyen hiányoztak
a lánc- és vetülékfonalak. A további kezelések megkezdése előtt - a muzeológussal történt
megbeszélést követően - fontosnak tartottam a régi javítások eltávolítását (dokumentálás
után), melyek ugyan a tárgy történetéhez tartoztak, de a szőnyegek nagyfokú deformálódását
okozták, és a megfelelő konzerválási munkát is akadályozták volna.
Előkészítettem az alátámasztáshoz kiválasztott textilt. A laza szövésű, pamut-len keverékű
anyagot - a készítés során bekerült appretúra eltávolítása érdekében - kifőztem, majd
nedves állapotban kitűztem és szobahőmérsékleten megszárítottam.
5.2. Tisztítás
A porszívóval - védőhálón keresztül - végzett mechanikai tisztítás során a por és az egyéb,
gyengén kötődő felületi szennyeződés jó része eltávolítható volt.
A nedves tisztítással a tárgy fizikai és kémiai állapota javítható. Figyelembe véve a festékesek állapotát, a rajtuk található szennyeződéseket, szükségesnek tartottam a vizes tisztítás
elvégzését. Ennek során a textília megszabadítható olyan szennyező anyagoktól, amelyek
savas vagy lúgos kémhatásukkal (vízoldható sók, korrózió termékek), fényérzékenyítő tulajdonságukkal vas- vagy színes foltok), a fonalak közötti feszítő vagy vágó hatásukkal (szilárd,

e
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kristályos szemcsék), pormegkötő képességükkel (zsírok, viaszok) a tárgy károsodását,
öregedését meggyorsítják.
Ekkor végezhető el a lánc- és vetülékfonalak rendezése, a deformációk, nyúlások korrigálása, amelyek szükségesek a varrókonzerváláshoz.
A mosóoldat elkészítéséhez Hostapon T márkanevű, anionos összetételű tenzidet használtam, amely alacsony hőfokon is hatékonyan és gyorsan tisztít, így elkerülhetők a hosszabb
ideig tartó kezelés alkalmával esetleg bekövetkező károsodások.
A szőnyegeket a nedves tisztításhoz polietilén fóliával fedett Nikecell lapra helyeztem,
majd kárpittisztító készülék segítségével, védőhálón keresztül - mindkét oldalon - több
lépésben tisztítottam.
A kezelés után a szőnyegek tisztábbak, színeik élénkebbek lettek, lágyabb tapintásúvá
váltak és kisimultak.

5.3. Konzerválás
A konzerválás során a szőnyegek alátámasztását tartottam célszerűnek. Elképzelésem
szerint a kiválasztott pamut-len keverékű anyag kellően igazodik a „festékesek" lazább
szerkezetéhez, kellő stabilitást ad, de nem teszi merevvé azokat. Az előkészített hordozó
szövetre csúsztatott fércelő öltéssel rögzítettem a szőnyegeket, majd a lebegő lánc- és
vetülékfonalakat átfogó öltéssel, illetve ahol szükséges volt, a szálakat egyenkénti levarrással
konzerváltam. A fércelő öltések elhelyezésénél egyrészt a láncfonalakat, másrészt egy lehetséges, későbbi függesztési irányt vettem figyelembe.
Szükségesnek tartottam, hogy a varrókonzerválásnál a festékesek szövése során használt
anyagokkal megegyező, illetve harmonizáló fajtájú és színű fonalakat használjak. Ennek megfelelően vékony pamut- és gyapjúfonalat választottam, amelyek színe az eredetiekhez igazodik.
Különösen fontos volt a szélek és a végek megfelelő konzerválása(9. kép). Ezeken a területeken
a szakadt, helyenként hiányos láncfonalakat vékony, nyers színű pamutfonallal erősítettem meg,
illetve pótoltam6 (10-11. képek). A szabadon álló, egyenetlen hosszúságú láncfonalakat egyenként varrtam le (12-13. képek). A konzerválás befejezése után az alátámasztó szövetet a hátoldal
irányába visszahajtottam és 5 cm széles sávban apró szegőöltéssel levarrtam.
Az elvégzett tisztítással és varrókonzerválással a tárgyak jelenlegi állapota hosszú időn át
megőrizhető, biztonságosan mozgatható és raktározható.

• 6. Javaslatok a

szőnyegek

további kezeléséhez

6.1. A szőnyegek raktári elhelyezése
A konzervált szőnyegek fehérítetlen, természetes anyagból készült textillel bevont papírhengerre kerültek, amelyet egy réteg szintén fehérítetlen pamut textil borít, ezáltal védve a
festékeseket a környezeti károsodásoktól. Ezt követően a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum
textil raktárában, külön erre a célra kialakított tároló szekrényben kerülnek elhelyezésre.
Tárolásnál szükséges az állandó 20-22 °C-0s hőmérséklet és 50-55 %-0s páratartalom
biztosítása. Fokozott ellenőrzés szükséges a rovarkártevők megjelenésének elkerülése érdekében.

6.2. A szőnyegek kiállítása
A két „festékes" szőnyeg fényérzékenység szempontjából (is) a kiemelten érzékeny
tárgyak kategóriájába tartozik. Kiállításuknál figyelembe kell venni a tárgyak megvilágításának időtartamát (javasolt az időszakosság), valamint erősségét (max. 50 lux). Ügyelni kell a
6

A láncfonalak
szőnyegek

megerősítését,

illetve pótlását - a stabilitását szempontjából - szükséges volt elvégezni a

végein.
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tárló, vagy a kiállító helyiség hőmérsékletére (20-22 °C) és páratartalmára (50-55 %).
Fontos szempont a megfelelő klimatikus értékek állandó szinten tartása.
A kiállítótérben elhelyezett szőnyegeket megfelelően alá kell támasztani. Kerülni kell a
hosszabb ideig tartó, függesztéssel járó bemutatást. Amennyiben mégis szükséges, úgy
célszerű hordozó textília és tépőzárak alkalmazása. A tépőzárakat az egyenletes súlyelosztás
érdekében a felső szélen végig, a két függőleges oldal mentén 2/3-2/3-ad részben szükséges
elhelyezni. Javasolt savmentes papírok, fehérítetlen pamut textíliák, illetve a tárgyat nem
károsító anyagok felhasználása.

• 7. Összefoglalás
A konzerválás során az eredetileg deformált, szennyezett „festékesek" az elvégezhető
tisztítás, formára igazítás után kisimultak, egységes képet mutatnak (14-17. képek).
Az alátámasztással, valamint a konzerválással mind a stabilitás, mind az esztétikai megjelenés szempontjából megfelelő eredményt értem el. A műtárgyak gondos tárolásával elkerülhetők a további szennyeződések és sérülések.

Felhasznált anyagok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ioncserélt víz
Hostapon T
pamut-len keverékű szövet
Molino szövet
pamutfonal
gyapjúfonal
papírhenger
Nikecell lap
Polietilén fólia
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RAPORT PRIVIND CONSERVAREA A DOUÁ SCOAR'fE POPULARE SECUIE~TI
Rezumat

in coleqia de textile a Muzeului Secuiesc al Ciucului se pastreaza 89 scoarte populare
de o valoare deosebita etnografica ~i istorica.
Bursa obtinuta in 2009 de la Fondul Cultural National din Ungaria a racut posibila
studierea starii de conservare, respectiv inceperea unui proiect privind pastrarea ~i
conservarea scoaqelor. Activitatea de conservare vine in ajutorul restaurarii, organizarii d~
expozitii, respectiv a muncii de cercetare. intr-o prima faza, au fost conservate scoaqele
aflate intr-o stare de conservare precara, cele pastrate sub numarul de inventar 388 ~i 389.
Scopul conservarii a fost stabilizarea starii obiectelor deformate, murdarite, sfübite ~i
rupte. in timpul conservarii, in urma curatirii, indreptarii formei, scoaqele s-au netezit, au
primit o inrati~are unitara.
in urma conservarii, am obtinut un rezultat corespunzator atat din punct de vedere
estetic, dt ~i al stabilitatii starii obiectelor. Prin depozitarea corespunzatoare se poate
preveni degradarea scoaqelor conservate.
secuie~ti,

THE CONSERVATION OF TWO SZEKLER „PAINTY" CARPETS
Abstract

ln the textiles collection of the Szekler Museum of Ciuc there are 89 painty carpets from
the 19-2oth century that are very significant from the ethnographic and the historic point
ofview.
Thanks to the su pport of the Hungarian N ational Cultural Fund (NKA) in 2009 we were
able to do a survey in the collection for the first time, and started a long term conservation
on the carpets. This will ease any restoration work or exhibition in the future, and it will
help the work of researchers. Taking into consideration the results of the survey, we have
chosen for conservation the two carpets that were in the worst state, with inventory
numbers 388 and 389, respectively.
The purpose of the conservation was to stabilize the deformed, tainted, weak and broken,
torn artefacts. After conservation and cleansing, the deformed and tainted carpets evened
out and showed a uniform image. Supporting and conserving the carpets, we achieved
proper results both in stability and aesthetics. Storing them properly, future contaminations
and injuries of the artefacts may be avoided.
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2. kép. A 388. ltsz. szőnyeg (konzerválás után)
(a szerző felvétele)
1. kép. Enteriőr-részlet a Csíki Székely
Múzeum kiállításából (a szerző felvétele)

3. kép. A 389. ltsz. szőnyeg
(konzerválás után)
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4. kép. A két szélből összeállított 389. ltsz.
(részlet) (a szerző felvétele)

szőnyeg

BESZÁMOLÓ KÉT SZÉKELY „FESTÉKES" SZŐNYEG KONZERVÁLÁSÁR.ÓL

6. kép. Megnyúlt, deformálódott szélek a 389. ltsz.
szőnyegen (a szerző felvétele)

5. kép. Károsodások, régi javítások a 388.
ltsz. szőnyegen (a szerző felvétele)

7. kép. Hiányzó lánc- és vetülékfonalak a 389. ltsz.

szőnyegen

(a szerző felvétele)

319

K.JUHÁSZ ANDREA

8. kép. Régi javítások a 389. ltsz. szőnyegen
(a szerző felvétele)

11. kép. Láncfonalak pótlása
(389. ltsz. szőnyeg) (a szerző felvétele)

9. kép. Rendezett láncfonalak a varrókonzerválás
után (388. ltsz. szőnyeg)
(a szerző felvétele)
12. kép. Lebegő vetülékfonalak konzerválás
(388. ltsz. szonyeg) (a szerző felvétele)

előtt

10. kép. Hiányzó láncfonal miatt lebomlott
vetülék (389. ltsz. szőnyeg) (a szerző felvétele)
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13. kép. Vetülékfonalak konzerválás után
(388. ltsz. szőnyeg) (a szerző felvétele)

BESZÁMOLÓ KÉT SZÉKELY „FESTÉKES" SZŐNYEG KONZERVÁLÁSÁRÓL

15. kép. A 388. ltsz. szőnyeg konzerválás után
(a szerző felvétele)
14. kép. A 388. ltsz. szőnyeg konzerválás
(fotó: Csíki Székely Múzeum)

16. kép. A 389. ltsz. szőnyeg konzerválás
(fotó: Csíki Székely Múzeum)

előtt

előtt

17. kép. A 389. ltsz. szőnyeg konzerválás után
(a szerző felvétele)
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JELENTÉS A GYERGYÓALFALVI PLÉBÁNIATEMPLOM
2009-2011-ES KUTATÁSAIRÓL

Kósa Béla, Czimbalmos Attila, Demjén Andrea
A hagyomány szerint 1213-ban épült plébániatemplom 800 esztendős évfordulójára az
egyházközség nagyobb méretű felújítási munkálatokat kíván eszközölni a templom épületén és annak közvetlen környezetén. Kutatásainkat a gyergyóalfalvi római katolikus plébánia
felkérésére végeztük.
A barokkos összképet nyújtó keletelt, főhajóval, északi mellékhajóval, sokszögzáródású
szentéllyel, déli portikusszal, északi sekrestyével, nyugati orgonakarzattal, és nyugati, többszintes harangtoronnyal rendelkező épület történetével kapcsolatosan magán az épületen
több adat állt rendelkezésünkre.

1213

Felirat a templomtorony D-i oldalán, a negyedik szinten: AEDIFICATA
MCCXIII / IN H(ONOREM) S(ACRO) S(SANCTORUM) SIM(EONI) ET
IUDA(E) APOSTO / LORUM ET S(ANCTAE) MARG(ARETHAE) V(IRGINIA)
ET MAR(TIRIS), azaz: Építtetett 1213-ban, Szent Simon és Júdás apostolok és
Szent Margit szűz és vértanú tiszteletére.

1713

Felirat a templomtorony D-i oldalán, az ötödik szinten: EXALTATA: / AN(N)O
1713, azaz: Magasíttatott 1713-ban.

1787

Felirat a templomtorony D-i oldalán, a hatodik és hetedik szint között:
SUPEREXAL / TATA A(NN)O / 1787, azaz: Megmagasíttatott 1787-ben.

1877

Felirat a templomtorony D-i oldalán, a hetedik szinten: RENO(VATA). 1877,
azaz: Javíttatott 1877-ben ..

1930

Felirat a templomtorony D-i oldalán, a hetedik szinten: RENOVATA AN(N)O
1930, azaz:Javíttatott 1930-ban..

Az egyházról és templomáról ugyanakkor ismeretes, 1 hogy:
esztendőben Miklós (mindháromszor),
István ( 13 3 3-ban) és Tamás ( 13 34-ben) papokat említik Gyergyóban, a települések megnevezése nélkül. Nagyrészt elfogadott álláspont, hogy Gyergyószentmiklós, Gyergyószárhegy és Gyergyóalfalu plébánosairól lehet szó.

1332-1334 A pápai tizedjegyzékek ezen három

1537

2

Az első világháborúban elpusztult harang felirata: „o rex glorie veni cum pace
1537", Brassóban öntötték. 2

MAGYARI 1997, 219-278; LESTYÁN 1996, 206-207; ORBÁN 1869, 144-145; GAÁL 1930, 81-83,
105-108; KOVÁCS 2002; HISTORIADOMUS 1804, 1-3; HISTORIADOMUS 1886, 1-10; MON. VAT. 1/1.
112, 116, 132
BENKŐ 2002, 267.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 323-346.
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1590-1593

Szárhegyi Lázár András, református felesége Bethlen Fruzsina befolyására az alfalvi, szárhegyi és ditrói templomokat felégettette, majd három
évmúl_va h~lyr~~llítt.att~c ~

1675-1678

P. Domokos Kázmér, felszentelt r. k. püspök Gyergyóalfaluban Gyergyóalfaluból tevék~11yk_~di~ __ ___

1697u.

Régi oltár a_ sze11télyben.

1707
decembere

1710

-~

Akton és Graven ezredesek vezetésével az osztrák seregek feldúlják a
_gy!rgrc)i m~dencét,_~fil'~_fgy_(')al_f~~i ~e!11E12._m i~a rusztítás áldozata lesz.
Fióktorony javítási szándéka.

Kő keresztelőmedence

--·~ a ~_em_I>lOITI_Qa11,_S_ID'"~C>_rg<:>_na '!_s__~t:!1t~ly_!>_e11~-~

és két mellékoltár

~~-

1714

Az egyik fióktorony javíttatási szándéka. Fizetések téglavetőknek, kőmű
veseknek, cigányoknak, nagy mennyiségű zsindelyszeg vásárlása, a Somly§ vizén l~vő f&ré~?'.ek_ <t_cl~j~~a1'_~~t~_l!!El9_!!lj_'!yítás~a való irányítása.

1716

4_!_20 l!cszeg h()Zatc~!'a ~!ascs_é>ból~

1731

Cseréppel fedett kő torony és hajó, kőfallal kerítve, a toronyban három
felirat nélküli haranggal (egy 4 mázsás, egy 3 egységes és egy 30 alegysé~es)1_ a te~111p12m~'!Il ~fil' ál!_ó, é~~ÉtJlyr<:!_~zh;itó oltárral.

1755

Bálintffi Gergely lesz a gyergyóalfalvi plébános, s hozzá is lát az új
-t~~mplom ~íté~i el~ksszület~i!1e~. C~~~------~
.CC.

-

1766.
június 27. _

A harangtorony és nyugati hajófal kivételével elbontott templom helyén
megtörténik az új tecmpJ()m ~ap~<)le~étel~_) egy „Murariur" vezetésével.

1771

A diadalív egykori felirata: TUFAVEAS SIMON CUNCTI S APOSTOL IUD
A 1771.

1773

Az új templomnak állnak a falai, benne oltár, mellékoltárok, szószék

(akkor még az északi fal()n),_kar~at.

1776

A templombelipad2k ~észít~se. ~

1780

Felirat a déli portikusz oromzatán vakolatba mélyítve és festve: AN(N)O
1780, alatta, a bejárat felett vakolatba mélyítve és festve: PORTA PATET
/VITAE/ SPONSUS VOCA / ERGO VENITE, azaz: Az élet nyitott kapuja
ünneJ>élyesen hív, tehá~jöjj~tek_

1786

A templofil újraszen.telé~e fü1tty1!~1lYLign~c Pl!spök által.

1806

Tűzvész

1877-1878

A templom renoválása.

1891

A_ templo~kü!ső, és_a to_ronrsisa~ ja\l"ftása_.

1896

Sándor Gergely márványos olajfestéssel látja el a templombelsőt, erre
később egy „tejfestés" került, me!y p~r izzadás utál elkezdett lepattogni.

1925.
augusztus 26.

A nagy vihar tönkreteszi a templom és a torony héjjazatát.

1929

A _tervezett tefilplombővítés!_e V'!ló g'!zdasági ~lőkészületek kezdete.
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a faluban, leég a templofI! te_t;eje, yalamint a plébánia épülete.
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1930

A főhajó északi oldalához épített elemek elbontása, és az északi mellékhajó
megépítése. Március 31. - Lobenschucz marosvásárhelyi mérnök tervének az
elfogadása. Április 27. - versenytárgyalás a kivitelezésekre, nyertesek: Hahn
Ferenc marosvásárhelyi építész, valamint Nagy Károly marosvásárhelyi bádogos. Május - a munkáitok elkezdése. November 9. - a templom újraszentelése.
Ugyanekkor a templomot egy úiabp olajf~stéssel látják el.

1958

A templom kifestése.

1991

A templom és az oltárok ~jr<!f~~~s_e_;

Mivel több adat is arra utal, hogy a legkorábbi, még létező épületelemek a torony, illetve
annak közvetlen környezete lehetnek, kutatásaink erre a részre irányultak. A torony és a
főhajó kelet-nyugat tengelye eltér egymástól, a torony enyhén délebbre helyezkedik el, mint
a barokk templomhajó.

• Falkutatás a gyergyóalfalvi plébániatemplom tornyában
A plébániatemplom folyamatban levő helyreállítási munkálatait megelőzően 2009 novembere és 2011 szeptembere között több szakaszban folytattunk falkutatást a tornyon és
annak közvetlen környezetében. Az elsődleges cél a torony építési fázisainak, korábbi
épületelemekkel való kapcsolatainak a megállapítása és az esetleges díszítőelemek meghatározása volt.
Első

szint

A szabálytalan négyszög belső térbe a déli oldalon félköríves ajtónyílás vezet, az északi
oldalon hasonló méretű és szerkezetű, falazott padkával ellátott ülőfülke található. A keleti
falon a hajóba félköríves záródású faragott ajtókereten keresztül lehet jutni (1. kép). A
kőkeret két külön síkra osztható: a nyugati két hengertaggal, a keleti két negyed pálca közötti
kockatagozattal díszített, a két rész kövei nem azonos magasságúak, a kövek száma sem
azonos (2. kép).3 Az illesztések mellett számos helyen kitörések nyomai láthatóak. A toronyalj fiókos süvegboltozattal fedett, az ívindítások az alsó 20-25 cm után megtörnek és meredekebb ívben folytatódnak.
A falak kötésben vannak, a négy fehéres meszelés alatti vékony, simító vakolat alatt egy
durvább jelenik meg sárgás-fehéres meszeléssel, mely a teljes belsőben végigmegy, ráfut a
faragott kőelemekre is, viszont befordul az északi ülőfülke hátfala és padkája mögé. A fal
külső felén igazolni lehetett, hogy az egykori északi bejáratot elfalazva alakították ki a mai
ülőfülkét (3. kép). A faragott kapubéllet nyugati kövei meszelt felülettel futnak be a toronyfalak mögé, a kőelemek közötti vízszintes fúgákban néhol lapos, vékony, hasított kőlap
kiegészítéseket találtunk, mindezek másodlagos, újrarakott helyzetre utalnak, a belső és
külső bélletrész kőanyagában nem láttunk különbséget, és a két bélletrész függőleges
csatlakozásánál nem találtunk arra utaló jeleket, hogy esetleg két egykori külön béllet
utólagos egymás mellé helyezéséről lenne szó. Észrevételeinket összevetve a régészeti
eredményekkel a kapubéllet elemeit egykorúaknak, egy szerkezetnek tartjuk, de másodlagos helyzetben. A béllet déli ívindítása felett, még a meszelt kőfelületen egy finom, narancssárgás szélezésű vörös színű, íves sávozás töredékeire bukkantunk (1.1. tábla), melyek a
toronyfal mögé befutó meszelésréteg fölött találhatóak, de a toronyban általánosan előfor
duló sárgás-fehéres meszelésű durvább vakolat ráfed. A sárgás-fehéres durvább meszelésré3

A gyergyószentmiklósi Larix Stúdió felmérése.
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teg a fiókos süvegboltozat teljes felületét borítja, az ívtörésnél azonban enyhe eltérést
észleltünk a falazóhabarcs anyagában. 4 Eredeti boltozatunk formájára az ívindítás utalhat,
ezzel lehetett kapcsolatban az a kifestés, melynek töredékét fentebb említettük, és feltehetőleg szintén ehhez tartozhattak azok a vöröses vakolattöredékek, melyek az ásatás során a
korábbi járószintről a toronyfal mellől kerültek elő. 5 Az újraboltozás korát az északi ajtó
befalazásánál korábbinak tartjuk.
A toronyalj nyugati sarkaihoz kívül két támpillér csatlakozik, közöttük egy fél nyeregtetővel fedett helyiséggel, északi oldalon pedig egy, az idén elbontott hasonló helyiséggel volt
ellátva. A torony déli fala kötésben van a hajó délnyugati falindításával, melyet utólag
visszabontottak, így az eredeti fal a legkorábbi megmaradt vakolattal és két meszelésréteggel
elfordul a hajófalra, majd a visszabontásnál megáll. A déli bejárattól keletre, és kissé fölötte
a legalsó, tört fehér meszelésrétegen egy fekete, vastag sávozású nehezen értelmezhető
(elnagyolt emberalak?) festett ábra jelenik meg ( 4. kép). A támpillérek eredetileg többlépcsősek, és kisebb méretűek voltak, az eredeti vakolat és a fentebb említett két meszelésréteg
után kerültek bővítésre (5. kép). A két támpillér közötti nyugati toldás eredetileg egy
nagyobb méretű, félköríves nyílással rendelkezett, mely az utolsó vakolatréteg felhordása
előtt lett elfalazva. Az északi oldalon az utolsó nagyobb átépítési korszakhoz ( 1930) köthető
melléképület elbontása után az eredeti toronyfalon sikerült azonosítani az egykori északi
ajtó elfalazott felületét (3. kép). Észrevételeink alapján a toronyaljat eredetileg együtt építik
egy ma már nem álló hajóval, két nyugati, többlépcsős támpillérrel, északi és déli bejárattal,
az északi bejáratot a második meszelésréteg előtt befalazzák, a nyugati támpillérek közötti
részt, feltehetőleg nyitott szoborfülkeként a barokk korban alakítják ki, mai formáját az
1930-as munkálatokkor kaphatta.

Második szint
A belül vakolatlan kőfelületen több nyílás is megfigyelhető volt. A déli falon egy elnyújtott
álló téglalap ablaknyílás található, melynek külső felületén az eredeti vakolat megsemmisült.
A nyugati falon egy hasonló helyzetben levő ablak nyílik a nyugati, támpillérek közötti toldás
padlásterére. Az északi oldal keleti felében egy egyenes záródású, belül szemöldökfás ajtónyílás
található, küszöbszintje alatt a két oldalhoz közel, kifele egy-egy gerendacsonkkal (6. kép).
Valószínűleg a torony felsőbb szintjeinek egykori külső lépcsős bejárata lehetett. A keleti
oldal északi felében található a mostani padlásfeljáró, ahova az orgonakarzatról lefele vezet
pár lépcsőfok. Mivel a nyílás a mostani hajó hosszanti tengelyében van, s így a torony keleti
falának északi szélén, feltételezésünk szerint utólagos, legkésőbb a barokk hajó építésekor
megszüntetik a külső, északi toronyfeljáratot, és helyette kialakítják a mostanit. Az eredeti
nyugati támpillérek az ezen a szinten található ablakok magasságának közepéig érnek fel.
Az eredeti támpillérek fölött a sarkakon elnagyolt, a friss vakolatba belekarcolt, majd
színezett mezejű sarokkváder imitációkkal volt díszítve az ötödik szint tetejéig. A második
szinten az eredeti színek nem maradtak meg. A mezők több-kevesebb pontossággal 35 cm
magasak, egyik oldalon nagyjából 100 cm, míg a másik oldalon nagyjából 50 cm szélesek,
váltakozva.
Harmadik szint
A belül vakolatlan köfelületen két nyílás volt megfigyelhető. A déli falon egy elnyújtott
álló téglalap ablaknyílás található, körülötte az eredeti vakolaton vörös, vastag sávozású
kifestés töredékes nyomai (7. kép), talán levél-indadíszek (?),az ablak fölött egy függőleges
szárból két oldalra induló levelek vélhetőek. A nyugati falon egy hasonló helyzetben levő
4
S
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A toronyalj felmenő falának és a boltozatvállnak enyhén mészrögösebb a falazó habarcsa, mint a boltozat
felsöbh szerkezetének.
Lásd Demjén Andrea erre vonatkozó észrevételeit a régészeti jelentésben.
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ablak nyílik a nyugati, támpillérek közötti toldás padlásterére. A sarokkváder imitáció
szintén előkerült, ettől a szinttől kezdve már sikerült több mező színét is beazonosítani,
szabályosan követik egymást a narancssárgás-okkeres és vöröses mezők (1.2. tábla).

Negyedik szint
A belül vakolatlan kőfelületen három nyílás volt megfigyelhető. A déli falon az 1213-as
évszámot tartalmazó felirat a barokk kori vakolatból kiképzett mezőben szerepelt, így
eredetisége nem igazolható, bár valószínűtlennek tűnik a felirat előzmény nélküli elkészülte
a 18. században. A feliratmező eltávolítása után egy álló téglalap ablaknyílás került elő,
körülötte a legalsó, tört fehér meszelésen széles sávozású vöröses festéssel növénydíszek
jelennek meg (8. kép): az ablak alatt egy központi nódusz két oldalán két-két szőlőgerezd
van indadíszek között, az ablak felső felénél kétoldalon, az ablakot keretelő levél díszek fölött
egy-egy ágon kihajló tölgymakk, míg az ablak felett háromszárú virágcsokor. A nyugati
oldalon egy hasonló méretű ablak jelenik meg, azonban a vélhetően hasonló jellegű kifestésnek csak értelmezhetetlen nyomai maradtak. Az északi oldalon a hasonló ablak a friss
vakolatba bekarcolt, vörössel és okkerrel részben színezett lándzsadíszek közötti volutás
indadíszek közé van foglalva (9. kép). A keleti oldalon egy nyeregtetős fedélszéklenyomat
került elő, a legkorábbi olyan templomhajóé, amit a tornyon sikerült megtalálnunk. A
fedélszéklenyomat felett a sarkokban előkerültek a nyugati sarkakon is meglevő sarokkváder imitáció kifestett mezői.
Ötödik szint
A belül vakolatlan kőfelületen négy nyílás volt megfigyelhető, illetve egy egykori harangállásra utaló gerendaszerkezet alsó szintjének elemei. Az ablakok csúcs-, illetve félkörívesek,
és nagyobb méretűek, mint az alsóbb szinteken levők. A déli ablak keretelése többsávos,
friss vakolatba mélyített és vörössel festett, felette friss vakolatba mélyített, de festéknyomok
nélküli növényi motívum. A falmezőn, az ablak feletti részben nagy felületen felirattöredéknek tűnő festésnyomok jelennek meg vörössel és okkerrel (10. kép), a következő rétegen,
az 1713-as renoválási évszámot őrző vakolatréteg alatt, a felirat helyén került elő egy, a nem
friss vakolatba karcolt, feketével festett napóra (11. kép). A nyugati oldalon a hasonló
szerkezetű ablak keretelése többsávos, friss vakolatba mélyített, vörössel és feketével színezett, fölötte kihajló pártadísszel. Az északi, azonos jellegű és méretíí ablaknál az előzőhöz
hasonló keretdíszt figyeltünk meg, bár a kifestésnél a feketével nem találkoztunk. A keleti
oldalon az egykori harangablak megnagyobbítva a mai padlástér bejárata a toronyból,
körülötte egy nyeregtetős fedélszéklenyomat, mely ráfed az eredeti vakolatra, melyen megtalálható az eredeti sarokkváder imitáció (12. kép). A fedélszéklenyomat a második olyan
templomhajóé, amit a tornyon sikerült azonosítanunk. A fedélszéklenyomat fölött az eredeti
vakolatra ráfut egy későbbi, melynek déli felső negyedében a vakolatba bekarcolt vízszintes
sávozású sorokban latin majuszkulás egyelőre még nagyrészt kiolvashatatlan enyhén bekarcolt felirat kopott töredékei találhatóak, felette hengertagos övpárkánnyal melyen tört fehér
és fekete körszeletek váltják ritmikusan egymást (13. kép). A második hajófedélszék és a
második, feliratos vakolatréteg közötti viszonyra nincs biztos adatunk, a felirat keleti oldali
elhelyezése sem tűnik megszokottnak, a fedélszék a feliratos réteggel egyidősnek vélhető,
lévén, hogy a feliratos felület egyetlen vakolattöredéke sem található meg a fedélszéklenyomat mögötti felületen. Az eredeti felületen levő sarokkváder imitáció a későbbi övpárkány
alatt változó magasságban áll meg, részben az övpárkány későbbi kiképzése rongálhatta.
Hatodik szint
A belül vakolatlan kőfelületen négy nagyméretíí, csúcsíves nyílás volt megfigyelhető,
illetve az egykori harangállásra utaló gerendaszerkezet felső szintjének az elemei. A harang327
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állás

felső

szintje egykor nyitott lehetett, ugyanis

felső

gerendáinak

külső

végei díszesen

fűrészeltek, és nincsenek bekötve a falba ( 14. kép), és egyik alsó kötőgerendáján a „Basa SJános

/ 16. .. (?) Anno Domini MATefy" vésett felirat olvasható (15. kép). 6 A dátum 1611-1617-1671-1677-es olvasatai még kérdésesek. A négy nagyméretű csúcsíves nyílást utólag elfalazták,
a keleti keretelés nélküli ( 16. kép), a toronysarkakon feketés festett sarokkváder imitációval,
felette fekete, vízszintes sávról lelógó háromlevelű lóheredísszel (1.3. tábla). Mindezek az
elemek az ötödik és hatodik szint közötti díszített övpárkánnyal, és a keleti oldalon alatta
megjelenő felirattöredékkel egyidősek. A déli oldalon a befalazott csúcsíves ablak sárga,
barokk kori vakolatán jelenik meg az 1787-es toronymagasítási felirat barokkos lecsüngő
vakolatkötényben, az ablakbefalazásban kialakított kisebb körablak alatt pedig egy napóra,
a napkorong, sugarak és számok megfestéséhez sárga, narancssárga és fekete festék volt
használva. A nyugati oldalon szintén megjelenik egy hasonló jellegű napóra, illetve a köténydísz, felirat nélkül (1.3. tábla). Az északi oldalon ugyanez a jelenség ismétlődik, a napóra
értelemszerű hiányával.

Hetedik szint
A mai harangállás szintjén az ablakok alatti sávban a sárga meszelésű vakolatban fehér,
balusztersort imitáló barokk vakolatdíszítés jelenik meg, a széleken félbaluszterekkel indítva, az északi és déli oldalon 11-11, a keleti és nyugati oldalon 7-7 baluszter imitációjával (1.3.
tábla).

Következtetések
A kutatási eredmények alapján a torony esetében négy jelentősebb építkezési fázist
sikerült elkülöníteni, melyhez három templomhajót rendelhetünk.
1. fázis
Ötszintes torony két nyugati háromlépcsős támpillérrel, másodlagos
(2.1. tábla)
helyzetben levő faragott, templomhajóba vezető ajtókerettel, északi és
déli földszinti bejárattal, földszinti boltozattal, északi, emeleti külső
bejárattal, színezett sarokkváder imitációkkal, templomhajó fedélszéklenyomattal, az ötödik szint felett nyitott harangállással. Az első világháborúban elpusztult, Brassóban öntött harang 15 3 7-es keltezésű, ekkor
már valószínűsíthető egy harangtorony léte. Demjén Andrea régészeti
kutatása a torony legkorábbi fázisát a 15. század végére - 16. század
elejére keltezi. A harangháznak 1710-ben a fiatornyát javítani szeretnék.
A harangállás egyik gerendáján 16 .. (1611-1617-1671-1677) évszám
olvasható, talán P. Domokos Kázmér felszentelt püspök itteni tevékenységével kapcsolható össze, s így 1677-re feltételezhető.
2. fázis
(2.2. tábla)

A második harangház szintjét körbefalazzák, négy csúcsíves ablakot
kiképezve. A torony déli oldalán, az ötödik szinten megjelenő felirat
alapján a munkálat 1713-ra tehető. A második hajó fedélszéklenyomata
valószínűleg egykorú a torony ezen magasításával.

3. fázis
(2.3. tábla)

Az utolsó szint emelése az új harangházzal, a nyugati támpillérek meg-

nagyobbítása, az északi földszinti bejárat elfalazása, a mai főhajó építése.
A munkálatok 1755-1787 között folynak.

A további felújítási munkák felügyelete során a közeljövőben remélhetőleg újabb információk pontosítják eddigi észrevételeinkre, következtetéseinkre alapozott feltételezéseinket.
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• Régészeti kutatás a gyergyóalfalvi plébániatemplom tornyában
A gyergyóalfalvi templom tornyában 2010. április 26. és má~us 7. között végeztünk
régészeti feltárást a helyi római-katolikus lébánia felkérésére, a gyergyószentmiklósi
Tarisznyás Márton Múzeum szervezésében. A kutatás célja a félköríves záródású faragott
ajtókeret9 restaurálását megelőzően, lábazatának és küszöbkövének megkeresése, valamint
annak tisztázása, hogy a kőkeret eredeti helyén van, vagy másodlagosan építették át ide.
A régészeti ásatás helyszínét a torony belső felmenő falsíkjaihoz igazodva jelöltük ki
(2,SOx 3,44 m), gyakorlatilag a tornyot két részre osztottuk és a keleti, a kőkeretes kapu előtti
részt ástuk meg (3.1. tábla). A szintadatokhoz a hajó belsejében, a nyugati karzat alatti
legszélső dél-nyugati járólapot vettük alapul, amely 742,90 m tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. 10
A rövid időtartamú régészeti kutatás jelentős eredményeket szolgáltatott. A kockakővel
kirakott mai járószint alatt közvetlenül megtaláltuk a négy darabból álló küszöbkövet. A
belső küszöbkövet két külön darabból illesztették össze (az északi küszöb teljes mérete:
60x30 cm, melyből 20 cm a hengertagos szárkő alatt található, a déli mérete: 80x30 cm,
melyből 24 cm befut a hengertagos szárkő alá), melyeknek mindkét, a hengertagos szárkő
alatt levő végébe befaragtak 5 cm-t és erre helyezték az ajtó szárkövét. A két küszöbkő között
egy 2 cm-es elválást figyeltünk meg. A külső küszöbkövet szintén két darabból képezték ki:
az északi küszöb méretei: 88x30x24 m, a délié: 76x30x28 m, melyek között a megmaradt
üres helyet ( 16 cm) két kisebb méretű kővel egészítették ki. Gyakorlatilag a külső pálcatagos
szárkőnek csak a sarkai támaszkodtak a küszöbkőre, a többi része a torony alapozására volt
helyezve (3.2. tábla.). A több részből összerakott küszöbkő, a szárkő lábazati kiképzésének
hiánya, valamint az, hogy a külső keretet a torony keleti alapfalára rakták rá nyilvánvalóvá
tette, hogy a kőkereteket a korábbi templom(ok?) egy másik részéről építették át ide, 11
nincsenek eredeti helyükön.
A torony alapfalát közepes méretű hasított andezit- és folyami kövekből rakták szürke,
kompakt, durva kavicsos, kevés mész-és téglaszemcsét tartalmazó habarcsba. A déli és északi
alapozás szerkezetileg és formailag különbözik: a déli alapfalat 14-22 cm-rel szélesebben
rakták, mint az északit, az északi alapozás a kiugró falkorona alatt V alakban elkeskenyedik.
Az alapfalakat 1, 10 m mélyre alapozták a középkori járószinttől. A torony északi alap- és
felmenő falának a vonalánál, három vörös festékkel festett vakolatdarabot találtunk. A
helyszíni megfigyelésünk, illetve a szintadatok alapján (a vakolat szintadata: 742,45 m,
néhány cm eltéréssel megegyezik a külső küszöbkő szintjével) ezzel egy szinten lehetett a
torony középkori járószintje. A festett vakolatdarabok a torony korábbi mennyezetéről
leomlott vakolat részei lehettek(?). 12
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Köszönetet szeretnénk mondani a munkánkat türelemmel és érdeklődéssel támogató Adorján Imre
plébánosnak, illetve Köllő Miklós építésznek, aki a templom felújítási tervrajzait készítette.
A feltárást Florin Gogáltan, a kolozsvári Régészeti és Művészettörténeti Intézet régésze és e sorok írója
vezette. A munkánkat segítette Sövér Márton gondnok és Kiss István kántor, segítségüket köszönjük.
A főhajó nyugati bejáratát képező kőkeret gyakran állt a művészettörténeti kutatások középpontjában. A
kőkeret formái szokatlanok és szerkezete sem hagyományos: a két belső hengertaggal, illetve a külső, két
negyed pálcával és közöttük kockatagozattal díszített résznek a kövei nem azonos magasságúak, a kövek
száma sem azonos. Az illesztések mellett számos helyen kitörések nyomai láthatóak. A kulcskérdés a kapu
keltezése mellett, annak eredeti vagy másodlagos helyzete volt.
A templom geodéziai felmérését a Geoservice Kft. végezte.
A 2010-es kutatás után nem állt módunkban a templom belsejében is régészeti kutatásokat végezni, így a
Kósa Béla által feltárt fedélszéklenyomatokhoz, a nyugati karzat mögött, illetve a mai templom padlásterében, egyelőre nem tudunk építési fázisokat kötni.
A falkutatás során Kósa Béla művészettörténész a kőkeret déli ívindítása felett kis felületen narancssárgás,
finom szélezésű vörös színű kifestés töredékét figyelte meg. Feltételezése alapján ez lehetett a torony
boltozatának az eredeti vakolata (az eredeti boltozat formájára a ma is jól látható ívindítás utalhat).
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A kutatott felületen 13 középkori, valamint egy újkori sírt tártunk fel ( 4.1. tábla.). A sírok
relatív időrendjét a rétegtani megfigyelések, a szuperpozíciók, a sírok betöltése és a temetkezési szokások (tájolás, mélység, váz helyzete, sírmellékletek stb.) alapján lehetett meghatározni. Összesen négy sírhorizontot különítettünk el.
A feltárt temetőrészlet legkorábbi temetkezéseit a 2. és a 7. sír képezi. Mindkettőben
melléklet nélkül elhantolt gyerek nyugodott, melyek tájolása szemmel láthatóan eltért a többi
sír tájolásától. A 7. sír betöltésében nem találtunk kőépületre utaló szennyeződést (habarcs-,
mész- vagy téglarögöket). Ez önmagában nem jelentheti feltétlenül a sír korai voltát (tiszta
betöltésűek voltak az 1., 4., 8., 12., 13. és 14. temetkezések is), de lehetséges, hogy a tájolás és a
szuperpozició (a sírt bolygatta a 6. és a 3-a,b mellékletes temetkezés) alapján az ásatás egyik
legkorábbi sírja. A 2. sír betöltésében már faszénmaradványokat és habarcsszemcséket figyeltünk meg, amely már kőépület meglétére utal. Mindkét elhunytat koporsó nélkül hantolták el,
a 7. sírt bolygatta a 6. és a 3-a,b páros temetkezés (mindkét sírban kevésbé jellegzetes 15-16.
századi rézvereteket találtunk; a sírcsoport relatív időrendje: 7~14~6~ 3-a,b), a 2. sírt vágta a
3-a,b mellékletes sír és a torony keleti alap fala. A korábbi templom(ok) kutatása nélkül korai
lenne hipotéziseket megfogalmazni, viszont a tájolás alapján elkülöníthető egy 15. század előtti
fázis, melyhez a fent említett temetkezések sorolhatóak.
A második sírcsoporthoz tartozó temetkezések (1., 3-a,b., 4., 5., 6., 8., 12., 13. és 14. sírok)
tájolása 270°-272° közötti szögtartományba tartozott. A temetkezések zömében szegek
nélküli koporsó korhadt maradványait figyeltük meg; kivételt képez az 5. és a 8. sír, melyekben nem találtuk ennek nyomát. Az 1„ 4. sírra részben ráépült a torony déli alapfala (relatív
időrendje: 1 ~4), az 5„ 12„ 13. és 14. temetkezéseket pedig vágta a torony keleti alapozása.
A keltezést finomítja két 15-16. századi verettel keltezett sír is, melyek közül a 6. veretes
temetkezés vágta a 14. sírt, melyre részben ráépült a torony keleti fala. A sírcsoport relatív
időrendje: 14~6~3-a,b.

A harmadik csoporthoz két sír, a 9. és 10. temetkezés, tartozik. A vázakat szegeit koporsóba helyezték, tájolásuk megegyezik (268°). A 10. sír gödrének a betöltésében, szórványként került elő egy három töredékből álló, hiányos rézveret. Mindkét sírt vágta a 11. sír.
Az utolsó csoportot képezi az ásatás legkésőbbi és legmélyebb sírja. A 11. sírt 1 m mélyen
beásták a sárga, agyagos, kavicsos altalajba 4.2. tábla.). Az elhunytat téglalap alakú, lekerekített
sarkú gödörbe helyezték és koporsóban temették el. A nagyméretű sírgödör miatt a járószint
megsüllyedt, amelyet több alkalommal feltöltöttek építési törmelékkel és elegyengettek.
A sírmélység önmagában nem volt mérvadó a temetőrészlet elemzése kapcsán, mivel az
ún. legkorábbi sírhorizont a második sírcsoporttal, melyet két 15-16. századi veretes sír is
keltezett, szinte azonos mélységben helyezkedett el. A középkori sírokat a korabeli járószinttől számítva 0,95-1,13 m mélyre ásták. A késő középkorit (9„ 10. sírok) 1,63 m mélyre
temették, míg az újkori 11. sír esetében ez elérte a 2, 17 m-t.
A kutatás során a 3-a,b és a 6. sírból került elő melléklet ( 4.3. tábla/1-2.). A 3-a,b páros sír
felszedése során, a 3-b váz jobb felkarjának környékéről egy két darabból álló préselt
rézveret került elő (az S 3-a, b vázak között!). Nem lehetett egyértelműen eldönteni helyzetét,
illetve, hogy melyik vázhoz tartozott. Hasonlót találtunk ín situ a 6. sírban a hiányzó koponya
helyén (helyzete alapján párta tartozéka lehetett). Mindkét példány vörösréz lemezből
készített, préselt díszű, négyzet alakú, egyszerű körrel díszített veret. A széleit rovátkolt
díszítés keretezte, sarkait, illetve közepét kilyukasztották. Egyik esetben sem figyeltünk meg
a veret alatt bőrre, textilre vagy szegecselésre utaló nyomokat. Valószínűleg textilcsíkra
varrták fel őket és fejdíszként/pártaként használták. További két növényi motívumokkal
díszített, négyzet alakú, a sarkaknál lyukasztott, hiányos rézveret került elő másodlagos
helyzetből 4.3. tábla/3-4.).
Székelyföldi környezetben főleg az utóbbi időben kezdtek elszaporodni a veretes sírok
- Gyergyószárhegyen a római-katolikus templomban, l 3 illetve Marosvásárhelyen a Ferences
kolostor temetőjének 52. sírjában 14 találtak hasonló leleteket, mindkét helyen fejdísz vere-
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teiként. A tárgytípus több magyarországi lelőhelyről is ismert, változatos díszítésű, formájú
(négyzetes vagy kerek), 14-15. századi ruha- vagy pártadíszek közé sorolható. 15 Az alfalvi
minta párhuzamát Székelyföldről nem ismerjük. A 3-a,b és 6. sírokból előkerült veretek
pontos mását a Nógrád megyei Szécsény városának régészeti kiállításán láttuk. A kiállított
veretekről Guba Szilvia régész segítségével annyit sikerült kideríteni, hogy egykoron párta
részeit képzeték, valamint a hollókői - máig közöletlen - ásatásokból származnak. 16
Az ásatás során talált leletek kevésbé jellegzetes 15. századi (16. század eleji) vereteknek
tűnnek. A késői keltezést támasztja alá az is, hogy korábbi, ismert motívumok helyi jellegű,
átfogalmazott változatait ábrázolják. 17
A feltárt temetőrészletben kevés a sírátvágás, ami arra enged következtetni, hogy ezt a
részt rövid ideig használták és a torony építését követően ide már nem temetkeztek (kivételt
képez a 11. újkori sír). A torony építését gyakorlatilag a szuperpozícióban levő sírcsoportok
összehasonlítása révén tudtuk keltezni. A torony alapozásával elvágott koporsós sírok (1.,
3-a,b., 4., 5., 6., 8., 12., 13. és 14. sírok), valamint a 15. század végi -16. század eleji sírmellékleteket tartalmazó temetkezések alapján a torony építését óvatosan a 15. század végére - 16.
század elejére keltezhetjük.

•Összegzés
A gyergyóalfalvi plébániatemplom régészeti kutatása számos új információkkal gazdagította ismereteinket a torony építéstörténetére vonatkozóan. Bebizonyosodott az, hogy a
főhajó nyugati bejáratát képező kőkeretet másodlagos helyzetű, illetve a sírok szuperpozíciója révén a torony építését óvatosan a 15. század végére - 16. század elejére kelteztük.

Függelék
1. Sírok leírása
A temetkezések leírásánál a sírok helyét, mélységét (M), tájolását Cn, az elhunyt korát, a
csontok megtartását és a váz helyzetét (kéztartás, koponya helyzete stb.) tüntettük fel. A
csontvázak antropológiai meghatározásai a helyszíni megfigyeléseken alapszanak, antropológus általi vizsgálat nem történt. A temetkezések szuperpozíciójára, a koporsóra, a sírok
betöltésére, mellékletére vagy más jellegű megfigyelésekre külön utalunk. A sírok mélységét
az ásatás XO (742,90 m) pontjához mértük.
S-1: 1. szelvény; M: - 7 41,36 m (1,09 m a középkori járószinttől); T: 272°; adultus; jó
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, a vázból a bal medence- és combcsont, a jobb
lábszár, néhány ujjperc és egy bordatöredék maradt meg; a medence környékén deszkamaradványokat figyelünk meg; a koponyát az S-4 bolygatta, a csontváz többi részét pedig a
torony déli falának alapozásakor vágták el; a torony építése előtti temetőrészlethez tartozik;
sírbetöltés: fekete, laza, apró, sárga agyagrögökkel kevert.

13

14
15
16
17

Szárhegyről összesen hat veret került elő a 22. sír koponyájáról: ebből három rozettás öntött, ón veret volt,
egy rézlemezből készített és két kör alakú töredékes vaslemez (Darvas Lóránt és Emődi Tamás ásatása és
szíves szóbeli közlése).
SOÓS, GÁL 2010, 187-203.
SZABÓ 1938, 42-43, 50-52, 59-60; SZÉLL 1940, 162, XXVII. Tábla; GEREVICH 1943, 123-127, 132,
152-160; PALÓCZI-HORVÁTH 1976, 298; K. NÉMETH 2002, 153, 157; HATHÁZI 2004, 80-85, 194-200;
GALLINA, VARGA 2009, 36-37, 45; HATHÁZI 2009, 67-111.
Guba Szilvia önzetlen segítségét ezúton is köszönjük.
A veretekkel kapcsolatos hasznos tanácsokért Benkő Eleknek és Soós Zoltánnak szeretnénk köszönetet
mondani.

331

KÓSA BÉLA, CZIMBALMOS ATTILA, DEMJÉN ANDREA
S-2: 1. szelvény; M: - 741,45 m (1,00 m a középkori járószinttől); T: 274°; infans 11; jó
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, bal kar a test mellett kinyújtva, kezek a medence
mellett, a jobb kar, a mellkasi rész és a koponya hiányzik; a koponyát valószínűleg az S-3a,b
temetkezések, a lábszárcsontokat a torony keleti falának alapozásakor bolygatták; a torony
építése előtti temetőrészlethez tartozik; sírbetöltés: fekete, laza, faszénmaradványokkal,
habarcsszemcsékkel és apró sárga agyagrögökkel kevert.
S-3a: 1. szelvény; M:- 7 41,48 m (0,97 ma középkori járószinttől); T: 272°; infans 11; közepes
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, a jobb felkar hiányzik, az alkar részlete a test
mellett kinyújtva, kezek a medence mellett, a bal kar szintén nyújtva a test mellett, kézcsontok az S-3b jobb kezén, a koponya egyenesen állt, a föld nyomására összeroppant, az alsó
álkapocs hiányzik; a csontvázon, illetve annak jobb oldalán megmaradtak a szegek nélküli
koporsó maradványai; a jobb felkart az S-9 bolygatta; sírmelléklet: lásd az S-3b leírását; az S-3
a,b páros sírt egy koporsóban temették el; sírbetöltés: fekete, laza, téglaszemcsékkel és apró
sárga agyagrögökkel kevert.
S-3b: 1. szelvény; M: - 741,48 m (0,97 ma középkori járószinttől); T: 272°; infans I; jó

megtartású csontváz nyújtott helyzetben, a bal kar a test mellett kinyújtva, kezek a medence
mellett, a jobb kar szintén a test mellett nyújtva, a kézcsontokat az S-3a bal kezébe helyezték,
a koponya enyhén jobb oldalra billent, a föld nyomására összeroppant; a csontvázon, illetve
annak jobb oldalán megmaradtak a szögek nélküli koporsó maradványai; sírmelléklet: a váz
felszedése során, a jobb felkar környékéről két darab, gyenge megtartású, erősen korrodált,
négyzet alakú, jellegtelen vörösréz veret került elő, helyzete alapján (az S-3a,b vázak között!)
nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy melyik vázhoz tartoztak; az S-3a,b páros sírt egy
koporsóban temették el; sírbetöltés: fekete, laza, téglaszemcsékkel és apró sárga agyagrögökkel kevert.
S-4: 1. szelvény; M: - 7 41,3 7 m (1,08 ma középkori járószinttől); T: - ; gyerek; jó megtartású
csontváz nyújtott helyzetben, a szelvénybe a lábszárcsontok egy része és a bokacsontok
estek bele, a többi része befut a nyugati metszet alá; koporsómaradványok; a koporsót a
torony déli falának alapozásakor bolygatták; vágja az S-1 sírt; a torony építése előtti temető
részlethez tartozik; sírbetöltés: fekete, laza, apró, sárga agyagrögökkel kevert.
S-5: 1. szelvény; M: - 741,50 m (0,95 ma középkori járószinttől); T: megközelítőleg 272°;
adultus; jó megtartású csontváz nyújtott helyzetben, a vázból a bal medence, a combcsont
és néhány ujjperc maradt meg; vágja az S-11 gödre, valamint a torony keleti alapfala; a torony
építése előtti temetőrészlethez tartozik; sírbetöltés: fekete, laza, faszénmaradványokkal,
habarcsszemcsékkel és apró, sárga agyagrögökkel kevert.
S-6: 1. szelvény; M: - 741,35 m (1,10 m a középkori járószinttől); T: 272°; infans I; jó
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, jobb kar a test mellett kinyújtva, kezek a medence
mellett, a bal kart, a mellkast és a koponyát az S-9, 11 sírok gödrének ásása során bolygatták;
fenyőkoporsó maradványok; a vázat bolygatták az S-9, 11 sírok gödrének ásásakor, vágta az
alatta levő S-7-t; sírmelléklet: a hiányzó koponya helyén egy gyenge megtartású, erősen
korrodált, négyzet alakú, jellegtelen vörösréz veret került elő in situ; sírbetöltés: fekete, laza,
habarcsszemcsékkel és apró sárga agyagrögökkel kevert.
S-7: 1. szelvény; M: - 741,34 m (1,11 m a középkori járószinttől); T: 270°; infans I; jó
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, az enyhén behajlított jobb kar, a bal alkar, valamint
néhány borda és csigolya maradt anatómiai helyzetben; a bal felkart és a koponyát az S-3a,b
páros sír vágta, a mellkasi részt az S-6 bolygatta; sírbetöltés: fekete, laza, apró sárga agyagrögökkel kevert.
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S-8: 1. szelvény; M: - 7 41,34 m (1, 11 m a középkori járószinttől); T: 270°; infans I; jó
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, a vázból a jobb combcsont és a lábszárcsontok
maradtak meg, többi részét az S-9, 10, 11 sírok gödre vágta; sírbetöltés: fekete, laza, apró
sárga agyagrögökkel kevert.

S-9: 1. szelvény; M: - 740,82 m (1,63 m a középkori járószinttől); T: 268°; adultus; jó
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, a vázból a bal combcsont, a lábszár- és bokacsontok maradtak meg, többi részét az S-11 vágta, a combcsont befut a nyugati metszet alá, a
lábszárcsont az alatta levő S-11 sír miatt megsüllyedt; a váz mellett az északi és keleti részen
a koporsódeszka elkorhadt maradványait figyeltük meg, a saroknál egy kovácsolt szeggel;
vágta az S-11; sírbetöltés: sötét-barna, laza, kaviccsal, habarccsal és sárga agyagrögökkel
kevert.

S-10: 1. szelvény; M: - 740,78 m (1,67 ma középkori járószinttől); T: 268°; adultus; jó
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, a vázból a jobb combcsont, a lábszár- és bokacsontok maradtak meg, többi részét az S-11 vágta, a combcsont befut a nyugati metszet alá; a váz
déli részén megőrződött a koporsódeszka korhadt lenyomata, a dél-keleti saroknál egy
kovácsolt szeggel; vágta az S-11; sírbetöltés: sötét-barna, laza, kaviccsal, habarccsal és sárga
agyagrögökkel kevert (betöltésből egy három darabból álló, hiányos rézveret került elő).
S-11: 1. szelvény; M: - 7 40,28 m (2, 17 m a középkori járószinttől); T: 270°; adultus; jó
megtartású csontváz nyújtott helyzetben, a vázból a combcsont, a lábszár- és bokacsontok
maradtak meg, 18 a combcsont befut a nyugati metszet alá; a vázat nagyméretű, téglalap alakú,
lekerekített sarkú gödörbe temették, a váz északi részén megőrződött a koporsódeszka
korhadt maradványa; sírbetöltés: sötét-barna, laza, kaviccsal, habarccsal és sárga agyagrögökkel kevert (a betöltésből egy rézveret került elő).
S-12: 1. szelvény; M: - 741,32 m (1,11 m a középkori járószinttől); T: 272°; infans I; jó
megtartású váz nyújtott helyzetben, a koponya hiányzott, a vázból a lapockacsontok és
néhány felső borda maradt meg; ráépült a torony keleti alapfala; a bordákon megmaradt a
koporsódeszka korhadt lenyomata; a torony építése előtti temetőrészlethez tartozik; sírbetöltés: fekete, laza, apró sárga agyagrögökkel kevert.
S-13: 1. szelvény; M: - 7 41,34 m (1,13 m a középkori járószinttől); T: - ; infans I; a vázból
csak az összeroppant koponya maradt meg, mely ásás során sérült; ráépült a torony keleti
alapfala; a koponyán megmaradt a koporsódeszka korhadt lenyomata; a torony építése előtti
temetőrészlethez tartozik; sírbetöltés: fekete, laza, apró sárga agyagrögökkel kevert.
S-14: 1. szelvény; M: - 741,32 m (1,11 ma középkori járószinttől); T: - ; infans I; a vázból
csak a lábszárcsontok, illetve az egyik eredeti helyzetéből kimozdult jobb combcsont maradt
meg; vágja az S-6, ráépült a torony keleti alapfala; a jobb lábszáron megmaradt a koporsódeszka korhadt lenyomata; a torony építése előtti temetőrészlethez tartozik; sírbetöltés:
fekete, laza, apró sárga agyagrögökkel kevert.
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Megjegyzés: A 11. sír eltért a szokványostól, a hosszúcsontok között nagy a távolság (0,45 m), a csontok
nem a megszokott anatómiai helyzetben voltak (a szárkapocs, a sípcsont és combcsont fordított helyzetben helyezkedett el: a váz bal oldalán a jobb oldali hosszúcsontok, a jobb oldalon pedig a bal oldaliak voltak)
és a vázat 2,40 m mélyre ásták a mai járószinttől (a középkori járószinttől 2,18 m mélyre) számítva. A sír
bontását nehezítette az, hogy a gödörben felbugyogott a talajvíz, gyors tisztítás és dokumentálás után a sír
további kutatását fel kellett adjuk. Teljes csontváz hiányában nem lehetett helytálló következtetéseket
levonni.
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2. Kisleletek leírása l 9 ( 4.3. tábla)
Rézveret
1. szelvény, 10. sír gödrének a betöltéséből
Vörösréz lemezből készített, négyzet alakú, préselt díszű, három töredékből álló, hiányos,
viszonylag jó megtartású veret. Az egyszerű keret belső részét két oldalán pontsor keretezi,
sarkait a felerősítés megkönnyítése végett kilyukasztották. Közepén egy kör alakú mintából
a négy sarka felé háromágú növényi motívumok nőnek ki, a központi részt virágmotívum
képezi, melynek oldalsó ágai szintén kört alkotnak. Az összeérő ágak közötti mezőket pedig
a központi körből kinövő virágminta tölti ki.
Méretei: hossza: 29,6 mm, szélessége: 22,9 mm, vastagsága: 0,9 mm (4.3. tábla/4.)

Rézveret
1. szelvény, 11. sír gödrének a betöltéséből
Vörösréz lemezből domborított, négyzet alakú, viszonylag jó megtartású, hiányos veret.
A keret nélküli veret teljes belső felületét virágminta tölti ki. Sarkait kilyukasztották.
Méretei: hossza: 33 mm, szélessége: 22 mm, vastagsága: 7 mm ( 4.3. tábla/3.)

Rézveret
1. szelvény, 3a-b. sír
Vörösréz lemezből készített, négyzet alakú, préselt díszű, két töredékből álló, korrodált,
gyenge megtartású veret. A veret széleit rovátkolt díszítés keretezi, sarkait, illetve közepét
kilyukasztották. Belső felületén 1 mm szélességben körbefutó kör alakú díszítés látható,
melyen szintén vésett díszítés látható.
Méretei: hossza: 19 mm, szélessége: 16,5 mm, vastagsága: 1 mm (4.3. tábla/2.)

Rézveret
1. szelvény, 6. sír
Vörösréz lemezből készített, négyzet alakú, préselt díszű, korrodált, hiányos veret. A veret
széleit rovátkolt díszítés keretezi, sarkait, illetve közepét kilyukasztották. Belső felületén 1
mm szélességben körbefutó kör alakú díszítés van, melyen szintén vésett díszítés látható.
Méretei: hossza: 16 mm, szélessége: 16 mm, vastagsága: 1 mm (4.3. tábla/l.)

Irodalom
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ENDES 1994
ENTZ 1994
GAÁL 1930
GALLI NA,
VARGA2009

GEREVICH 1943
HATHÁZI 2004
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RAPORT DE CERCETARE AL BISERICII ROMANO-CATOLICE DIN JOSENI QUD.
HARGHITA)

Rezumat

in cursul anilor 2009-2011, s-au efectuat in mai multe etape cercetari de parament ~i
sapatura arheologica, care au vizat turnul de vest al bisericii ~i imediata lui apropiere. De-a
lungul secolelor, biserica, construita, probabil, in 1213, a suferit mai multe modificari.
Partea cea mai veche, existenta ~i in zilele noastre, este turnul. Cercetarea arheologica
dateaza construqia primei faze a turnului in ultima treime a secolului al 15-lea - inceputul
secolului al 16-lea. Pe turn s-au delimitat patru etape de construc~ie, ultima fiind terminata
in 1788. Totodata, s-a gasit amprenta a doua faze de nava principala, anterioare celei actuale,
cea construita in aceea~i perioada cu ultima faza a turnului.
REPORT ON THE RESEARCH OF THE ROMAN-CATHOLIC CHURCH IN JOSENI
(HARGHITA COUN1Y)

Abstract
ln the years 2009-2011 several stages of murai research and archaeological excavation
have been performed on the western tower of the church and its closest vicinity. The church
was considered built in 1213 and through the centuries, it suffered many changes. The
oldest part visible today, is the tower. The archaeological research dates the construction
of the tower's first phase in the last third of the 15 th century or the beginning of the 16th.
On the tower four phases of construction have been delimited, the last one finished in 1788.
At the same time, we have found the prints of two phases of the main nave, previous to the
actual one, that was built in the same period as the last phase of the tower.
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1. kép. A toronyalj keleti nyílása nyugatról

2. kép. A kőkeret felmérési rajza

3. kép. A toronyalj elfalazott bejárata északról

4. kép. A déli bejárat melletti festett emberalak(?)
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5. kép. A délnyugati támpillér délről

7. kép. A torony harmadik szintjének déli ablaka
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6 . kép. A torony második szintjé nek északi,
elfalazott bejárata

8 . kép. A torony negyedik szintjén ek déli ablaka

JELENTÉS A GYERGYÓALFALVI PLÉBÁNIATEMPLOM KUTATÁSAIRÓL

9. kép. A torony negyedik szintjének
északi ablaka

11 . kép. A torony ötödik szintjének

10. kép. A torony ötödik szintjének déli oldala

12. kép. A torony ötödik szintjének keleti fala

napórája
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13. kép. A torony ötödik szintjének keleti fala - déli

14. kép. A torony hatodik szintjén
található második harangállás
felső gerendavége

negyed

15. kép. A torony hatodik szintjén
található
második harangállás felirata

16. kép. A torony hatodik szintjének
keleti ablaka
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felső
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2

3
l. tábla. l. A toronyalj festett felülettöredéke; 2. A torony ötödik szintjének délnyugati sarka;

3. A torony hatodik és hetedik szintjének nyugati oldala
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2. tábla. A torony építési fázisainak elméleti rekonstrukciói, déli oldal.
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1
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3. tábla. 1. Az ásatás összesítő alaprajza; 2. Az 1. szelvény keleti metszete
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3 cm
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1. macskakővel kirakott mai járószint
2. szürke, kőpor
3. barnás-sárga, laza, kaviccsal, tetőcserép-, fa- és habarcsdarabo kkal kevert (modern feltöltés)
4. sötét-barna, laza, kövekkel és habarccsal kevert
; . fekete, kompakt, helyenként habarcsrögökkel (sírok betöltése)
6. sötét-barna, sárga agyagrögökkel és kaviccsal kevert (az S-9, 10, 11 sírok betöltése)

'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'

2

4. tábla 1. Az 1. szelvény összesítő felszínrajza; 2. Az 1. szelvény nyugati metszete; 3. Rézveretek. 1.
6. sír; 2. 3-a,b. sír; 3. a 11. sír betöltése; 4. 10. sír betöltése
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2.

3.

4.

5.

6.

5. tábla. 1. A szelvény nyugati metszete; 2. A szelvény felszínfotója a küszöbkövekkel;
3. A 2. és a 3-a,b sírok; 4. Az 1. sír; 5. A 11. sír; 6. A 2., 6. és 7. sírok
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A CSÍKMENASÁGI SZENTÉLYBOLTOZAT NŐI SZENTJEINEK
AZONOSÍTÁSA 1

Tornay Krisztina
• A szentély - boltozat képei közt nyolc női szent
„Templomunk boltivein feltünö a női szentek sokasága (8drb). "2 Ez a megállapítás,
Huszka József mondata 1890-ből, a csíkmenasági templomban végzett munkájának összefoglalásából, helytálló.
Nemcsak a sokasága, hanem a mérete is lenyűgöző a csíkmenasági templom szentélyében
a szent nőalakok ábrázolásainak: a szentély háló boltozatán, a bordák által határolt ívmezőkbe
festett kb. 1,6 m nagyságú, félalakos seccók a hajóból is jól kivehetően, szépen látszanak.
Hasonló méretű, elhelyezekedésű és ilyen sok női ábrázolást tartalmazó szent-sorozatot nem
találtam magyarországi viszonylatban.

1a kép. A templom szentélyboltozatának
festményei - dél (Fotó: Mihály Ferenc)

1b kép. A templom szentélyboltozatának
festményei - észak (Fotó: Mihály Ferenc)

A nyolc női szent ábrázolása mellett az Atya, Fiú, Lélek, a négy evangélista (Máté, Márk,
Lukács, János) és mellettük hét próféta szerepel (öt a diadalíven, kettő a boltozaton),
valamint a Nap és a Hold, angyalok.3 A próféták4 és mások személyének azonosítása a
feliratok dacára nem egyértelmű, többféleképpen azonosított, egyikük Szent Péter apostol,
ám a XIX. századi források az ószövetség utolsó prófétájaként, Keresztelő Szent Jánosként
említik. 5

2

3

4

A tanulmány részét képezi a csíkmenasági Szeplőtelen Fogantatás templom ikonográfiai vizsgálatának,
amely alapja egy, a női spiritualitás kutatására irányuló munkának. Köszönetemet szeretném kifejezniJánó
Mihály, Mihály Ferenc, Prokopp Mária és Terdik Szilveszter önzetlen segítségéért, amellyel kutatásomat
támogatják, és Mihály Ferencnek a fotók közlésének szíves engedélyéért.
HUSZKA 1890.
„A képek az Atyát, a Fiút, a Szent/éleket, egy angyalt, két repülő angyalfejet, Dánielt az oroszlánok
barlangjában, valamint a négy evangelistát ábrázolják, továbbá Pál apostolt, Illés prófétát, Szent Pétert,
Mária Magdolnát, Szent Borbálát, Szent Katalint, Szent llonát, Szent Zsuzsanna mártírt, Szent Klárát,
Szent Annát, Szent Margit skót királynőt, Óniást, Sofóniást, Ézsaiást, Essaciást és egy azonosítatlan
alakot. " DEMÉNY, M. LÁSZLÓ 1979.
Ezt a problémát a 1928-as restaurálási jegyzőkönyv is felveti. Izaiás két néven is szerepel (Essaeias, Isaias),
az egyik lehetne Ezekiel, betűtévesztéssel. JÁNÓ 2008, 163-164.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 347-364.
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Az az ikonográfiai program, amely során a szentély falfestményein női szentek, szent nők
sorozata jelenik meg, nem ismeretlen más középkori eredetű magyarországi templomban
sem (pl. Siklós, 6 Keszthely,7 Mártonhely/ Martijanci, 8 Hizsnyó/ Chyzné,9 Kiéte/ Kyjatice 10),
azonban ritka. Az említett templomokban a szentély falán, esetleg a szentély ablakainak
bélletein ábrázolták a szent nőket.
Almakerék templomában még fokozottabb hasonlóságra lehet bukkanni. 11 Az egykori
katolikus, ma evangélikus gótikus templom szentélyében a csíkmenaságinál több, tíz női
szent képe látható a 14. század legvégéről, 12 és ugyancsak a boltíveken. Azonban ezek a női
szentábrázolások kicsiny méretüknél fogva nem hatnak olyan nagy erővel a nézőre, mint a
csíkmenasági falfestmények. Feltűnő azonban, hogy az ábrázolt női szentek közül négy női
szent ugyanaz: Katalin, Borbála, Margit, Klára.13

2. kép. A szentély hálóboltozatának képei
(Fotó: Mihály Ferenc)

5

6
7
8
9
10
11
12
13
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3. kép. Az almakeréki templom szentélyboltozatának női szentjei , 1400 körül - részlet
(Fotó: Tornay Krisztina)

Huszkánál felmerül Keresztelő Szent János ábrázolása is, aJánó által közölt színvázlat 8. számmal jelzett
képével kapcsolatosan, JÁNÓ 2008, 146, sőt képét le is rajzolja pauszra, felirata: S. Babtisto Ioaes, JÁNÓ
2008, 151 , de az 1928-as restaurálási jegyzőkönyv ugyanazon képnél helyette Szent Pétert ír, S. Peterus
felirattal, bár közli, hogy a felirat egy régebbire volt ráírva. JÁNÓ 2008, 160.
PROKOPP 1995, 20-23.
PROKOPP 1986, 10, és PROKOPP 1980, 367-385.
RADOCSAY 1977,151.
PROKOPP 2007,16.
PROKOPP 2007, 66.
Malancrav, Malmkrog, Segesvár közelében fekvő szász település, Csíkmenaságtól kb. 130 km.
RADOCSAY 1977, 119.
Közülük három, An tióchiai Szent Margit, Alexandriai Szent Katalin és Szent Borbála, a Csíkmenaságon nem
szereplő Szent Dorottyával együtt, a virgines capitales, a „fő szent szüzek'', a " nagyjelentőségű szüzek", a
"leginkább tisztelt vértanúszüzek".

A CSÍKMENASÁGI SZENTÉLYBOLTOZAT NŐI SZENTJEINEK AZONOSÍTÁSA

• A csíkmenasági női szentek
A csíkmenasági templom északi oldalán, a diadalívtől kezdve a következő női szenteket
láthatjuk (a képek leírásában a Jánó által közölt Huszka-pauszmásolatok adatait veszem
alapul): 14

4. kép. Szent Mária Magdolna
(Fotó: Mihály Ferenc)

5. kép. Szent Borbála
(Fotó: Mihály Ferenc)

Mária Magdolna ( 4. kép) : - pontosan nem kivehető, hogy
áll-e vagy térdel, keble meztelen, haja szabadon, korpusz nélküli keresztet ölel, mögötte páfrány-szerű növényi ágak, felirata: S. MARJA MAGDALENA. Érdekes, hogy egy, Szőnyi Ottó által
193 3-ban közölt fotón Szent Mária Magdolna freskójáról hiányzik a szöveg. Helyette egy díszcsík látszik. l 5
Borbála (5. kép): - álló, háromnegyed alakos ábrázolás,
kezeit mellén keresztbe teszi, mellette egy kelyhet hozó szárnyas angyal, feje felett egy csillag, a szent fején ötágú korona,
ruhája is királyi, felirata: S. BARBARA.
Katalin (6. kép): - álló, háromnegyed alakos, a nőalak pálmaágak csokrát tartja a kezében, jobb keze egy hosszú tárgyhoz
simul (vélhetően kard), kibontott, szabadon omló haj, rajta
mintha korona íve látszana, mögötte háromszöges alakzatok
állnak, felirata: S. CATALINA.
Ilona (7. kép): - térdel, a kezében kereszt korpusszal, fején
korona, királyi ruhában, háttérben város, kicsit keleties jellegű, félholdas-zászlós díszű csúcsos tetővel, Golgota-hegy három kereszttel, csillagok (12), felirata: S. ILLONA.

14
15

6 . kép. Szent Katalin
(Fotó: Tornay Krisztina)

7. kép. Szent Ilona
(Fotó: Mihály Ferenc)

JÁNÓ 2008, 148-154.
SZŐNYI 1933, 147.
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8. kép. Szent Margit
(Fotó: Tornay Krisztina)

9. kép. SzentAnna
(Fotó: Tornay Krisztina)

A déli oldalon:
Margit (8. kép): - térdelő helyzetben, a szent fején korona,
a koronán keresztek, bal kezében virágszálak, bal oldalán nyitott könyv, mögötte is virág nyílik a földből, csillagok (15),
egyszerűbb öltözet, felirata: S. MARGARITA.
Anna (9. k ép): - térdel, kezében növényszerű ágak, hátterében templom, előtte olvasóállvány, nyitott könyv, csillagok
(9), felirata: S. ANNA .
Klára (10. kép): - té rdel, fején fátyol, virágok a jobb kezében, másik kezét nyitottan tartja, mellén egy szív, balra fent
felhősor felett megjelenő angyal, a háttérben páfrányszerű
növény, felirata: S. CLARA.
Zsuzsanna (11 . kép): - térdel, előtte állványon nyitott
könyv, kezeiben korpuszos keresztet tart, fején fátyol, mögötte páfrány növények két tőben, fent csillagok (5), felirata: S.
SUSANNA.

10. kép . Szent Klára
(Fotó: Tornay Krisztina)

11 . kép . Szent Zsuzsanna
(Fotó: Tornay Krisztina)

A csíkmenasági templom 1928-ban befejezett restaurálásának jegyzőkönyve részletesen leírja az egyes freskó-részleteket, így a női szen tek ábrázolásait
is. A jegyzőkönyvet a munkálatok befe!ezése után Szőcs Albert plébános és a müfestő-resta
urátor Hermann Gyula szerkesztette, 1 amelyből további képrészletek derülnek ki:
• a Mária Magdolna testéről bő redőkben leomló köpenye zöldesbarna;
• Borbála koronája gyöngyékes, ruhadísze mintegy tollakból összerakott;
• a Katalin mögötti háromszögeket piramisnak, vitorlának, sátornak é rtelmezik, kék ég
alatt, a vértanú kezében látható eszközt kardnak, koszorúját nem tövis, hanem rózsakoszorúnak látják, nyakán gyöngyéket említenek;
• Ilona - koronája gyöngyékes, haja vállain szétomlik;
• Margitot Skóciai Szent Margitként azonosítják, mert koronát visel. Megemlítik gyöngyékes ötágú koronáját, a mögötte lévő 3 ágat, kézben tartott liliomszerű virágot;
• Anna - zsámoly előtt térdel, négy pálmaágat tart, a háttérben bizánci stílusú torony,
kupola, illetve „k ét kisebb, román stílű " torony;
16
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• Klára - kezében szerintük liliomot tart, mögötte két pálmalevél látható, derekán
kötéllel átfogott köntöst visel, nyakában kendő ;
• Zsuzsanna - mártír, palástot visel, a sziklás háttérben jobbról négy, balról két szál
pálmaág látható.

• A seccók keletkezése
A falképek keletkezéséről]ánó 1 7 azt tartja, hogy az 1869-ben Ferencz Ignác plébános által a
Historia Domus-ban lejegyzett, a famennyezeten már ekkor is csak töredékesen olvasható
feliratban megnevezett Z M Miklós diák s mester feltehetően román származású volt és ő
festhette a női szenteket is. Neveik írásformája mindenesetre emlékeztet a román kiejtésre.
Ugyanakkor Mihály Ferenc figyelmeztet arra, hogy a„diák s mester" kifejezés inkább a tanítóra
vonatkozhat, aki esetleg - igen ritkán - festhet is. „Valamennyi ismert kaz ettásmennyezetf el-

irat, bejegyzés esetében a mester szó a tanítóra, tanítómesterre, scholamesterre vonatkozik és
egy esetben sem a festőasztalosra, akit általában asztalosnak, pictornak, mensatornak,
arculariusnak, scriniariusnak, szekrényeseknek vagy bölcsősöknek neveznek. Véleményem
szerint ez esetben is a diák és mester sz ó a tanítóra vonatkozik. Két esetben találkozunk
azz al, hogy diák festi a mennyezetet, pontosabban Szamoscikón és Bátyán." (Lán gi, Mih ály
2, 2004, 14-16. ) „Arra vonatkozóan, hogy ugyanazon festőasztalos a falra is virágokat,
felírásokat készít, a diódi és a bádoki rej templom esetében találkoz hatunk. " (Lángi,
Mihály 3, 2006, 47-50, ill. 10-14.) 18
Valószínű, hogy a szentély északi falán olvasható (1)655-ös évszám a szentély kifestését
és egy nagyobb szabású templomfelújítást jelez. Ekkor keletkezhettek a szentély boltozatára
festett, szent asszonyokat ábrázoló, al secco technikával készült festmények is.
A falképek stílusuk alapján
késő reneszánsz jellegűek.
Huszka még korábbiaknak
gondolja őket, akár a 15. századot is elképzelhetőnek tartja a
keletkezésük idejét illetően.
Demény István és M. László
Zsuzsanna szintén koraiaknak
minősítik a freskókat tanulmányukban.19 Ők a 15. század
végére teszik a szentély freskóinak keletkezését. A legújabb, szondázós falkutatás
során azonban egyértelművé
vált, hogy a 17. század közepénél nem lehetnek korábbiak.
Ez utóbbi vélemény mellett áll
Lángi József és Mihály Ferenc
is.20
12. kép. Az északi falon látható évszám (Fotó: Mihály Feren c)

17
18
19
20

JÁNÓ 2008.
JÁNÓ 2008, 3.melléklet.
DEMÉNY, M. LÁSZLÓ 1979.
LÁNGI, MIHÁLY, 16-17.
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• Szent Margit azonosítása
Több női szent azonosítása nem egyértelmű, kérdéseket vet fel. Ezek közül elsőként a Szent Margitot
ábrázoló falképet vizsgáljuk meg.
A kompozícióban csak két olyan elem van, amelyet biztonsággal attribútumnak lehet tekinteni: a
szent fején egyértelműen látható királyi koronát és
könvy( ek)et, mellette a földön.
Szent Margit azonosításának kérdését nyíltan az
1928-as „ restaurálási" jegyzőkönyv veti fel, mert ott
Skóciai Szent Margit ábrázolásaként szerepel a festmény. ,,Ez szt. Margit skót királyné kell hogy legyen,
mert fején királynői koronát visel, így magyar vonatkozású szentképe ez, mert szt. Margit skót királyné szülei Eduárd angol királyfi, édesanyja pedig Agóta, szt. István királyunk rokona. Magyarországon Nádasdon született, később skót királyné
lett,/ 1093. 1251-ben lett a szentek közé iktatva. "21
A jegyzőkönyv készítéséig azonban úgy tűnik,
egyértelmű volt, hogy a festmény Antióchiai Szent
Margitot ábrázolja. A Jánó Mihály által közölt rajz
(7), amely a Huszka-féle pausz-másolatokról készült,
13. kép. Szent Margit
Antióchiai
Szent Margit néven azonosítja. 22 Husz(Fotó: Mihály Ferenc)
kánál tehát még így szerepelt. Viszont az 1928-as
jegyzőkönyv vélekedését veszik át az 1979-ben írt tanulmány szerzői, Demény, M. László és
utánuk több, főként internetes portál.
Ha csak a Margarita feliratra és az attribútumokra fordítjuk a figyelmünket, akkor a
következő megállapításokat tehetjük.
Összesen több, mint húsz, különböző korból származó szent Margit van a katolikus
egyház szentjei között. Közülük kell kiválasztani azt a Szent Margitot, akit a csíkmenasági
falkép ábrázol. Magyar vonatkozású közülük a kora középkori Árpád-házi Szent Margit
(1242-1270, szenttéavatták 1943-ban) és Skóciai Szent Margit (1047-1093, szenttéavatták
1261-ben). A freskókat 1928-ban restauráló, jegyzőkönyvet készítő Hermann Gyula a plébános véleményét elfogadva, magyar vonatkozásai miatt Skóciai Szent Margitként azonosította
be a Csíkmenaságon látható képet. Árpád-házi Szent Margit talán kézenfekvőbb lett volna,
azonban őt, középkori kezdeményezések után 2 3 csak a 20. században, a jegyzőkönyv készítése után 15 évvel avatta szentté a katolikus egyház. Viszont, bár nem magyar vonatkozású,
az ókori keresztény mártír szűznek, Antióchiai Szent Margitnak Magyarországon a középkorban széles körben elterjedt volt a tisztelete. ő, aki vértanúsága előtt a szülő anyákért
imádkozott és megíf érte nekik pártfogását, nemcsak a szülő nők, hanem a földművesek
védőszentje is volt. 2
Ez a tisztelet Antióchiai Szent Margit irányába magyar földön lendületet kapott a 13.
század elején, amikor II. András király a Szentföldről magával hozta ereklyéjét Ma~arország
ra. 25 Magyarországot az ő oltalmába ajánlották és Patrona Regni-ként tisztelték. 6 A szent
21
22
23
24
25
26

352

JÁNÓ 2008.
JÁNÓ 2008.
Ezek kudarcának okairól részletesen lehet tájékozódni: DEÁK 2005.
SEIBERT, KÖRBER 1986, 214.
HORVÁTH 2002 , 44.
PROKOPP 2007, 12.

A CSÍKMENASÁGI SZENTÉLYBOLTOZAT NŐI SZENTJEINEK AZONOSÍTÁSA
fejereklyéje a szepességi káptalanhoz került, annak legnagyobb kincse lett, 27 II. András
ajándékaként. II. András király szentéletű unokájának, Árpád-házi Szent Margitnak neve is
ide kapcsolódik, névadása az Antióchiai Szent Margit iránti jámbor tisztelet jeleként értelmezhető , sőt, Bálint Sándor egyenesen szakrális név-mágiát említ: a tatár-dúlás idején az
ország Patronájának megidézésére. 28 Sőt, ábrázolásának előfordulásai a magyar gyepű-vidé
keken, gyakran Szent Lászlóéval együtt, elképzelhetővé teszi, hogy amint Margit a sárkányon
győzedelmeskedett, úgy bíztak abban, hogy az országra törő ellenség felett is győz. 2 9
Antióchiai Szent Margit ábrázolása is gyakori más középkori erdélyi templomokban,
ahogy azt a ránkmaradt emlékek mutatják. Míg Skóciai Margitról nincsenek Magyarországon
és Erdélyben középkori festett képek, addig Antióchiai Margitról nagy számban találunk
emlékeket. Freskót pl. Almakeréken, Kolozsváron, Bögözön (itt egész ciklust, 11 jelenettel!),30 Sepsiköröspatakon,3 1 egykor Homoródszentmártonon,32 Széken,33 a Felvidéken pl.
Szalonnán, egész ciklust, Süvétén, egész ciklust, 10 jelenettel. 34
Csíkszentimrén egy egész kápolnát szenteltek neki, a 14. században, s Lestyán Ferenc
felmérése szerint az erdélyi egyházmegye középkori eredetű templomai közül öt volt
Margitnak szentelve (Kecsed, Medgyes,
Mezőörke, Mezőszentmargita, Szentmargita), s ugyanennyi Mária Magdolnának. Ez az
érték nagyon magas, a női szenteknek titulált
templomok közül csak a Szent Erzsébetnek
(16) és Alexandriai Szent Katalinnak (9)
szentelt templomok száma előzi meg.35
Mező András szerint3 6 a középkorban
egész Magyarországon női szentek közül a
legtöbb templom Antióchiai Szent Margitnak volt szentelve, 80-nál több, míg Szent
Erzsébet patrocíniuma alá 70-nél több temp- 14. kép. Antióchiai Szent Margit vértanúhalálálom, kolostor, ispotály tartozott, Alexandriai nak ábrázolása a szalonnai templom szentélyében a 13. századból (Fotó: Tornay Krisztina)
Szent Katalinnak 5 5-nél több, Szent Annának
12, Szent Ilonának 11 temploma volt. Ebből
a listából látszik, hogy Margit az első abban a sorban, amelyből egy szent tiszteletének
elterjedettségére következtethetünk.
Mező a magyarországi helységelhevezésekben megjelenő tiszteletet is felméri: itt Erzsébet vezet 21 helységnévvel, majd Margit következik, a róla elnevezett 17 helynévvel, Katalin
12, Ilona 9, Anna 5 helységnévben szerepel.
Antióchiai Szent Margit tisztelete elterjedt egész Magyarországon, nemcsak mint a 14
segítő szent egyike, hanem önmagában is: Radocsaynak a középkori Magyarország táblaképeiről írott összefoglalójában 36 ábrázolást találunk, ami Antióchiai Szent Margitról készült,
ezzel negyedik egy, a női szentek ábrázolásait vizsgáló, előfordulási gyakoriságot
27
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számbavevő sorban, s csak Alexandriai Szent Katalin (77), Szent Borbála (64) és Árpád-házi
Szent Erzsébet (52) előzi meg.37
Skóciai Szent Margitot (104 5-1093) 12 51-ben avatták szentté. Magyarországon születési
helyén, a baranyai Mecseknádasdon mutatható ki talán középkori eredetű tisztelet, amely
azonban megszakadt és csak a 19. században virágzott ki újra.3 8 Szintén ekkor, a 19.
században jelent meg tisztelete a Podmaniczky család kegyurasága alá tartozó Bács megyei
Tompán, ami feltehetően a család közvetlen ráhatásával magyarázható. Ennél korábbi, a 18.
század második feléből való a Mária-Kéménden (Baranya megye) lévő Skóciai Szent Margit
oltár és kép. 39 E tisztelet középkori eredetre való visszavezetésének bizonyítéka nem képi
ábrázolás, hanem egy 18. századból való Szent Margit-ének Varga Károly által kimutatott 14.
századi nyelvi elemeiben fedezhetőek fet. 40
A meglévő ábrázolásokon Margit többnyire összetett kézzel imádkozik (pl. Tompa), 41 s
vagy nincs attribútuma, vagy attribútumai a korona, könyv, jogar, kereszt; emellett öltözete
asszonyos, feje kendővel, fátyollal van bekötve, ruhája ékes.
Skóciában lényegesen több ábrázolása maradt fenn: pl. Tewkesbury, Gloucester,
Dunfermline, Godalming. 42 Többször híres, Magyarországról hozott és mára elveszett fekete keresztjével ábrázolják. 43 Kivételes az edinburghi Szent Margit zárda neogótikus ereklyetartója, amin mint királynő áll, koronával és jogarral a kezében. 44 Az edinburghi kastélykápolnában üvegablak-képen ábrázolják, könyvvel a kezében. Turgotus bencés szerzetes nem
sokkal Margit halála után leánya, Matilda (másképp Edith) királyné számára írott legendája
ugyanis kiemeli a szent könyvek iránti szeretetét: a korabeli királynéktól szokatlanul tudott
és szeretett olvasni.45
Mivel azonban Skóciai Szent Margit magyarországi tisztelete a középkorban és később, a
XIX. századig nem kimutatható, így az ábrázolt kép nem azonosítható megnyugtatóan az ő
személyével.
Felmerülhet még mint érdekes szempont, hogy a közeli csíksomlyói kegytemplomban
két Szent Margit kép is látható: a főoltártól jobbra, a szentély déli falánál egy Kortonai Szent
Margit mellékoltáron a szent képe, illetve az egyik üvegablakon Árpád-házi Szent Margit
képe. A képek újkoriak ugyan, de egyrészt felmerülhet a korábbi tisztelet hagyományának
kérdése, másrészt az 1928-as jegyzőkönyv töprengésére, kérdésfelvetésére nyomós okot
adhatnak.
A Kortonai Szent Margit kép festője ismeretlen, mérete és díszítése elüt a templomhajó
többi, döntően az 1830-as években keletkezett mellékoltárától. Kortonai Szent Margit
(1274k-1294) itáliai ferences szent, a ferences harmadrend vezeklő tagja volt. 1728-ban
avatták szentté. A csíksomlyói képen keresztet szemlélve, térdelő helyzetben ábrázolják,
amint meztelen vállát veri ostorral vezeklésül, felette megnyílt égben angyalok. A szentet
többnyire vezeklőeszközökkel, remeteként ábrázolják: attribútumai az ostor, halálfej, Krisztus szenvedésének eszközei. Kizárhatjuk, már csak a szenttéavatás dátumát tekintve is, hogy
a csíkmenasági kép őt ábrázolja, de az ábrázolás szimbólumainak különbsége miatt is.
Magyarországon a 20. század elején, s - kiegészülve a trianoni tragédia hatásával - még
inkább a 20-as évek végén felerősödött katolikus magyar gyökerek tudatosításának igénye.
Erdélyben is érzékelhető ez a folyamat. A Magyarországon felelevenedő tudatos nemzeti
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hagyományápolás eredményeképpen új lendületet kapott magyar szent-kultusz megerősö
dése odavezethetett, hogy Szőcs Albert csíkmenasági plébános és a csíkszeredai Hermann
Gyula 1928-ban, a jegyzőkönyv szerint, egy Árpád-házi magyar szentet, Skóciai Szent Margitot látnak Antióchiai Szent Margit ábrázolásában.
Árpád-házi Szent Margit, akinek ábrázolása esetleg kézenfekvőbb lenne, ekkor még nem
kanonizált szent, bár tisztelete elterjedt, de szenttéavatása még 15 évet várat magára. Érdekes
viszont, hogy a „szomszédban", Csíksomlyón, az 1905 és 1911 közt Csehországban készült
üvegablakok ikonográfiai programja, amely a magyar és ferences szenteket tartalmazza,
Árpád-házi Szent Margitot is egyenrangúan ábrázolja a szentek között. Ha az ablak eredeti,
akkor felveti annak kérdését, hogy a ferences atyák tudatosan ápolták egy, még hivatalosan
szentté nem avatott magyar női szent tiszteletét. Igaz ugyan, hogy a szenttéavatási procedúra
megindult 1271-ben, majd 1276-ban folytatódott, de megakadt, s még többször megindították, pl. 1641-ben is. 46 Viszont általánosan elterjedt, hogy Margit boldoggá-avatása ekkor,
1276-ban megtörtént, ami szépítése az eseményeknek. Így érthető, hogy talán e bizonytalanság miatt is, Csíkmenaságon inkább Skóciai Szent Margitot vélték felfedezni a falkép
szentjében.
A magyar szenteket előtérbe állító korszellem hatását látjuk a 1928-as jegyzőkönyv megállapításában, és nem ikonográfiailag megalapozott ítéletet. Mindezt megfontolva egyértelmű,
hogy a csíkmenasági S. Margarita feliratú falkép Antióchiai Szent Margitot ábrázolja.

• Szent Katalin azonosítása
A fent említett 1928-as jegyzőkönyv a freskó Szent Katalinját Sienai Szent Katalinként definiálja. Ezt átveszi Jánó
Mihály közlése is, a Huszka pausz-rajzáról készült rajz (18)
megnevezésekor.
Azonban valószínűleg nem a 14. században élt egyházdoktorról, Sienai Szent Katalinról, hanem az ókori Alexandriai Szent Katalinról van itt szó.
Alexandriai Szent Katalin népszerűsége a középkorban
olyan általános, hogy valószínűbbnek látszik az ő alakjának
ábrázolása. Ő is egyike, hasonlóan Antióchiai Margithoz, a
középkorban nagy tiszteletnek örvendő 14 segítő szentnek
és a virgines capitales-nak.
Alexandriai Szent Katalin az utolsó nagy keresztényüldözés idején, a 4. században lett vértanú, s halála előtt azt
ajánlotta fel, hogy aki szorongattatásában, vagy halála előtt
hozzá fordul (megemlékezik az ő kínjairól), azért közbenjár
Istennél. Ezért lett a haldoklók egyik védőszentje, de a szüzeké, házasság előtt állóké és a tudósoké, foglyoké, szoptatósoké és minden kerékkel, késsel dolgozó mesterségé is. 4 7
15. kép. Szent Katalin
Kis túlzással mondhatjuk, hogy népszerűsége a korai kö(Fotó: Mihály Ferenc)
zépkorban Szűz Máriáéval versengett. 48 A vizsgált adatok
szerint a középkori Magyarországon őt ábrázolta a legtöbb oltártábla, más női szenteket
messze megelőzve, 4 9 természetesen Szűz Mária után, és a középkori erdélyi egyházmegyé46
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ben több mint kétszer annyi templom volt neki szentelve, mint a szintén nagyon népszerű
Antióchiai Szent Margitnak vagy Mária Magdolnának (Alvinc, Bölön, Brassó, Ditró, Kisselyk,
Magyarhermány, Nagykászon, Szentkatolna, Szentkatolnadorna) (9). 501gaz, hogy egész Magyarország viszonylatában ezek az adatok árnyalódnak: Katalin és Margit nagyságrendileg
ugyan kimagaslóan nagyobb tiszteletben részesülnek, mint a többi női szent, de kettejük
közül inkább Margit áll elöl. 5l
Emellett több középkori erdélyi freskón is szerepel, pl. Almakeréken, 52 Kolozsváron a
Szent Mihály templomban,53 Marosfelfalun, Bádokon,54 Gelencén misztikus eljegyzése
látható,55 Homoróddarócon életét bemutató ciklus,56 s a 19. században lebontott máramarosi református templomban is ábrázolva volt, egész ciklussal.5 7
A másik lehetséges minta Sienai Szent Katalin, a domonkos harmadrend szentje. Hozzá
nem illik a vértanúság kardja, mivel betegségben halt meg szerzetes harmadrendiként, míg
Alexandriai Szent Katalinhoz igen. A legenda szerint ugyanis őt, miután nem tudták éles
késekkel felszerelt kerékkel megölni, karddal lefejezték.
Ha az attribútumokat vizsgáljuk, akkor
megállapíthatjuk, hogy a Sienai Szent Katalint általában jelző töviskorona, szív, feszület, gyűrű , Krisztus sebhelyei jelkép-sorból
a csíkmenasági képen nem szerepel semmi. Jelen vannak azonban azonban az Alexandriai Szent Katalinra jellemző attribútumok (kerék, gyűrű, kard) közül a kard, illetve a be nem azonosítható furcsa háromszögek lehetnek a piramisok, Egyiptomra, Alexandriára utalva. A nőalak pálmaágak csomóját tartja a kezében, ami szintén a vértanúságra utal, jobbja egy hosszú tárgyhoz
simul (kard),58 kibontott, szabadon omló
hajú. Ez sem illik a harmadrendi szerzetes
16. kép. Alexandriai Szent Katalin misztikus
Sienai Szent Katalinhoz, akit apácaként, fáeljegyzésének freskója Gelencén: Szűz Mária, az tyolban, kendőben ábrázolnak, azonban
ölében Jézus, mellette balról Szent Katalin,
megszokott megjelenítési módja a szűz ki~ 4 . század el~je .
rálylánynak.
(Foto: Tornay Knszttna)
A domonkosoknak ezen a vidéken nem
volt befolyásuk: márpedig Sienai Szent Katalin tiszteletének elterjesztésben nekik nagy
részük van.
Ugyanakkor Sienai Szent Katalinnak az egyetemes egyházban 1928-ban jóval jelentősebb
volt a tisztelete, mint Alexandriai Szent Katalinnak. Ez a növekvő tisztelet összefüggött a 19.
században, 1870-ben elfogadott pápai tévedhetetlenség-dogmával, hiszen Sienai Szent Katalin a középkor óta mint a pápas~g tekintélyének, önállóságának szószólója és harcosa vonult
be a katolikus köztudatba.59 0 volt az, aki a pápák „avignoni fogsága" idején állhatatos
munkával szorgalmazta s végül el is érte, hogy a pápa székhelye ismét Róma legyen.
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Így érthető, hogy a még ebben az évszázadban, 1970-ben egyházdoktori rangra is emelt
Sienai Szent Katalin a csíkmenasági plébániai jegyzőkönyvben is megelőzte Alexandriai
Szent Katalint, bár az ábrázolás attribútumai alapján nem jöhetne szóba. Joggal tűnik úgy,
hogy a falkép ilyen azonosítása téves.
Indokolt, ha mindezek alapján a S. Catalina feliratú női szentet Alexandriai Szent Katalinnal azonosítjuk.

• Szent Zsuzsanna azonosítása
A csíkmenasági Szent Zsuzsanna nem lehet az ószövetségi Zsuzsanna ábrázolása. Ennek legfontosabb
oka, hogy feszületet tart a kezében.
Az ószövetségi Zsuzsanna mindig az ártatlanság
szimbólumaként, sokszor fürdőben, lábfürdővel, szolgálókkal ábrázolva jelenik meg, itt azonban egy könyvvel ábrázolt, feszületet magához ölelő alakot látunk. Az
eltérésre egyébként az 1928-as jegyzőkönyv is felhívja
a figyelmet: „Szt. Zsuzsanna mártír (nem ószövetségi
Zsuzsanna) [Római Zsuzsanna]. „()o
A nőalak fátylat, fejkendőt visel: vagy asszony, vagy
szerzetes. Pálmaágak jelzik, hogy vértanút látunk.
A katolikus egyház valóban tisztel egy Római Szent
Zsuzsannát, aki a Diocletianus császár alatt lett vértanú és a császári családból származó szűz volt. Karddal
ölték meg a 3. század végén. Azoknak a szent szüzeknek a sorába tartozott, akik - mint Szent Katalin, Szent
Borbála, Antiochiai Szent Margit, Szent Ágota, Szent
Lúcia, stb. - a szüzességükért, Jézusnak szenteltségükért szenvedtek kínhalált. Őket többnyire kiengedett
17. kép. Szent Zsuzsanna
hajjal, koronával, leányként szokták ábrázolni. Római
(Fotó: Mihály Ferenc)
Szent Zsuzsannát is pálmaág, kard, szűziesen kiengedett haj jellemzi.
Itt azonban asszonyt látunk, fejkendővel, könyvvel. Asszonyvolta miatt esetleg azt az
örmény származású grúz fejedelemasszonyt - Szent Zsuzsannát ismerhetjük fel benne, aki
475-ben lett vértanú keresztény hitéért, a perzsák Zarathusztra vallás-térítésének ellenállva,
és a börtönben is a Szentírást olvasva készült a halálra.61 Ez magyarázná a szent könyv
hangsúlyos jelenlétét az ábrázoláson. Grúziai Szent Zsuzsanna - Susanik - ábrázolásain
könyv vagy irattekercs és a kereszt szerepel, a szent fátyolban, kendőben van, néha koronával a kendő felett.
Grúziai Szent Zsuzsanna nem túlságosan ismert magyar területen. Ezt közvetetten bizonyítja egy nem egészen 100 évvel a csíkmenasági freskók keletkezése után készült verses
mű is. Toth István szekretárius Zsuzsánna-epillionjai 17 48-ban keletkeztek Széchenyi
Antalné, Barkóczy Zsuzsánna grófnő tiszteletére.62 Az írás célja a grófnő névadó szentjeinek
tisztelete. Ebben a kis műben a szerző az ószövetségi és a korakeresztény Szent Zsuzsanna
„Nem a pápák hatalomvágya vezetett a primátus és a pápai tévedhetetlenség dogmájához, hanem az
egyház egységének és önállóságának, egységes hitének igencsak valós fenyegetettsége'', az
ultramontanizmus törekvésének eredményeképpen. POTTMEYER 2008.
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JÁNÓ 2008, 161.
DIÓS 2009.

ORLOVSZKY 2001.
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18. kép. Grúziai Szent
Zsuzsanna, Susanik
(Fotó: http://niniagigola.
blogspot.com)

bemutatását, történetük leírását foglalja össze. A harmadik szent,
Grúziai Szent Zsuzsanna nem szerepel benne.
Toth István művének forrása egy erdélyi eredetű írás (tkp. fordítás): Illyés András erdélyi püspök enciklopédiája a szentekről. 6 3
Ebben mintegy másfél fólión szerepel a két szent Zsuzsanna, a
harmadikról, Grúziai Szent Zsuzsannáról azonban itt sincs szó.
Mindenesetre ez a kiadvány első megjelenését tekintve későbbi
(1682), mint a csíkmenasági freskók eredetének feltételezett kora
(1655).
Újabb szempont lehet Grúziai Szent Zsuzsanna Csíkban esetleg
elterjedt ismertségének vizsgálatában az Erdélybe érkező örmények szerepe: az egyik fontos örmény központ, Csíkszépvíz nincs
Csíkmenaságtól nagyon messze, összesen 25 km a távolság köztük.
Grúziai Szent Zsuzsanna ugyanis az örmények között is tiszteletnek örvend: eredetileg örmény főnemesi keresztény családból származott, apja, a szentként tisztelt Vardan Mamikonian 451-ben lett
a keresztény hit örmény vértanúja.
Az örmény keresztények, a grúzok szomszédjaiként, velük
egyidőben szintén a Zarathusztra-hívő mazdeista perzsák (II.
Jazdgard király 439-457) erőszakos vallásterjesztésével szemben
védték meg saját vallásukhoz való jogukat. 64 Ez a küzdelem 490-ben
győzött.

Volt egy időszak a 12. században, amikor grúz-örmény perszonálunióban működött a szeldzsuk törökök árnyékában önálló keresztény állam. Grúziai Szent Zsuzsanna kultusza is összekötő kapocs
lehetett a két nép között: ugyanis sírja fölött 65 bár eredetileg grúz földön fekszik,
Csurtaviban, örmény nyelvű istentisztelet folyt. 66 Az örményekben, 5. századi küzdelmekből eredően, s történelmüktől támogatva, egyébként is nagyon erős (máig hatóan) a nemzeti
öntudathoz kapcsolódó vértanúság-eszmény kultusza. 67
Az örmények, szórványos megjelenés után vallásüldözés elől menekülve a 17. század
közepén telepedtek meg nagyobb számban Erdélyben,68 ez kb. egybe esik a csíkmenasági
falfelirat '655-ös számával, amihez e seccók keletkezését is köthetjük.
Mindezek azonban csak feltételezések és a legbiztosabban az asszonyi attribútumok,
valamint a könyv (Biblia) szólnak Grúziai Szent Zsuzsanna mártír ábrázolásának lehetősége
mellett.
Ugyanakkor a Biblia, könyv néha szerepel Római Szent Zsuzsanna ábrázolásain is. 69
Feltehető az is, hogy ebben az esetben, Csíkmenaságon, az ikonográfiai programban
Római Szent Zsuzsanna volt, ám a megjelenítéskor a festőt befolyásolta akár a Grúziai Szent
Zsuzsanna esetlegesen látott képe, akár, távolibb hatásként egy ritkán ábrázolt szent asszony:
63

,,A keresztyeni etetnek peldaja vagy tüköre, Az az: A szentek élete. Mely minden szorgalmatossággal,
Nevezetes Autorok Irásaiban, kivált képpen Víllegas Alfonsus írásaiban fel kerestetet, Sommában
f oglaltatot, és Olaszbol Magyarra fordittatot, s rendesen ött Részre osztatot. Első Resze Nagy-Szombat,

1682." (II. r. 1683., III. r. 1682., N. r. 1682., V. r. 1682. U. ott. 2. kiadása 1705. 1-III. r. és 1707. IV., V. r., 3.
k. 1743., 4. k. 1771. U. ott. Újabb kiadása, jav. és bőv. 6-dik kiadás. Buda, 1813. Tótra fordította Vallasik
János 1768. U. ott. Exemplum seu speculum vitae christianae, hoc est: vita Sanctorum ez. latin kiadása.

64
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69
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Bécs, 1694. öt rész.)
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A CSÍKMENASÁGI SZENTÉLYBOLTOZAT NŐI SZENTJEINEK AZONOSÍTÁSA
Szűz Mária nagyanyja, Szent Emerentia, akinek másik, a középkorban szintén elterjedt neve
Zsuzsanna volt. 70 S az „eredeti", ószövetségi Szent Zsuzsanna is asszony volt: mindez elképzelhetően hathatott a festőre, hogy ábrázolásában eltérjen a megszokott formáktól, s a
vértanú szüzet asszonyi kendővel fesse meg.7 1
Ehhez a feltételezéshez kapcsolódik egy másik vizsgálat: a szent nők tiszteletének vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a középkori Erdélyben Római Szent Zsuzsanna iránti
tisztelet elmarad a többi ókori vértanú szűz mögött: ábrázolása ritka. Lestyán szerint mindössze egyetlen neki szentelt templom volt Erdélyben. 72 Egy másik, a női szent-tisztelet
arányait mutató vizsgálat, amelyben a Radocsay által 1955-ig összegyűjtött összes magyarországi középkori táblaképek szerepelnek. 7 3 Összesen 32 női szent szerepel a gyűjtemény
táblaképein. Szent Zsuzsanna egyetlen ábrázolással sereghajtó, 13 másik női szenttel együtt,
akik szintén csak egyetlen egyszer fordulnak elő a gyűjteményben. Ez a ritkaság-számba
menő ábrázolás és a jelenség mögött feltételezhető gyéren elterjedt tisztelet is magyarázhatja
a csíkmenasági Szent Zsuzsanna ikonográfiájának bizonytalanságát.

• A diadalívben megjelenő női figurák

A dialalívben megjelenített női alakok a 2010-es feltárás nyomán bukkantak elő. Egészen más stílusban,
színezéssel, jelentősebb festői készséggel készültek,
mint a szentélyboltozat női szent ábrázolásai. Megjelenésük, feltárásuk tovább erősítette a csíkmenasági
templom ikonográfiájának női vonatkozásait.
Öltözetük, frizurájuk gyönyörű reneszánsz viselet.
Álló, háromnegyedes alakjuk a szentélyboltozaton ábrázolt női szentekéhez hasonlóan, viszonylag nagyobb
méretű. Lehet, hogy vértanú nők, egy-két elszórt attribútum (kehely, koronák) erre is utalhat. 74 Azonban
nagyobb esély rá, hogy az evangéliumi tíz szűz ábrázolásai, akik Jézus példabeszédében oktalan/ balga és
okos szüzekként jelennek meg. Más párhuzamokat figyelembe véve valószínű, hogy ez utóbbi igaz.
Párhuzamok keresése lehetséges, mert több középkori eredetű falfreskó is van Erdélyben, ahol a diadalívben a tíz szűzet ábrázolták: Marosszentannán,7 5
Nyárádszentlászlón76 és Marosfelfaluban, 77 de Magyarországon is, Hegyeshalomban,7 8 a Felvidéken 19. kép. A csíkmenasági diadalív egyik
női alakja (Fotó: Tornay Krisztina)
Csetneken, 7 9 Hizsnyón, 80 Gömörrákoson, 81 Kiétén. 82
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Különösen a marosfelfalusi falképekről készült] ámbor Lajos akvarell-másolatokon látszik - mivel az eredeti freskók erősen megrongálódtak-, hogy a balga szüzeket lehulló koronával ábrázolták, lefelé fordult kehellyel, míg az okos szüzek kezében teli kehely van és
fejükön korona. De a nyárádszentlászlói freskókon is
jól kivehető a korona az okos szüzek fején, illetve kezükben a kehely, míg a balgák némelyikének kelyhe a
képmezőből is kihullva esik ki kezébőt. 8 3
Az. okos és balga szüzek szimbolikus csoportja a
középkori ikonográfiában a kereszténység és a zsidóság szembeállítását is szolgálta: előfordult, hogy az Utolsó ítélet-ábrázolásokon az okos szüzeket az Egyház, a
balgákat az Üdvözítőt föl nem ismerő Zsinagóga vezette, illetve ők maguk voltak e két valóság megtestesítői:
a balga szüzek az ószövetség, az okosak az újszövetség
szimbólumai. 84 A korona ehhez az ábrázolásmódhoz
kapcsolódott: a leeső korona a Zsinagóga szimbóluma
- a koronás-diadalmas Egyházzal szemben. 8 5
Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik, és eredetileg
az Egyház szimbóluma a kehely is: az Egyházat szimbo20. kép. A marosszentannai szüzek
lizáló nőalak ebben fogja fel Krisztus értünk kiömlő
egyike, 14. század vége
vérét. A leejtett, lefelé fordított kehely ugyanazt fejezi
(Fotó: Tornay Krisztina)
ki, mint a lehulló korona: a készség, befogadás hiányát.
Ugyanakkor eredetileg ez a szimbólum a példabeszédbeli üres olajos edény ábrázolásából
alakult ki: ezt fordították lefelé Uruk előtt a példabeszédbeli balga szüzek, jelezvén, hogy
üres.

21. kép. A hizsnyói balga szüzek
egyike, az 1400-as évek elej éről
(Fotó: Tornay Krisztina)

83
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85

360

JEKELY, KISS 2008, 265 , 268.
SACHS ET AL. 1973, 209.
LCI, Band 2, 459.

22. kép. A hizsnyói szüzek sora
az 1400-as évek elej é ről
(Fotó: Tornay Krisztina)

A CSÍKMENASÁGI SZENTÉLYBOLTOZAT NŐI SZENTJEINEK AZONOSÍTÁSA
A szüzeket hagyományosan divatos ruhában, ünnepre készülten szokták ábrázolni, 8 6 a
csíkmenasági lányalakok is ékes öltözetben jelennek meg. Öltözetük későreneszánsz viselet.
Előfordul, hogy a festők a balga szüzeket az okosaknál divatosabb ruhában, elegánsabb
kiegészítőkkel ábrázolják, mint pl. Hizsnyón, vélhetőleg didaktikus pedagógiai céllal.
A diadalíven most feltárt okos-balga szüzek sora a Szeplőtelen Fogantatásnak szentelt
csíkmenasági templom szakrális terének különösen is gazdag női galériáját gyarapítja.

23 . kép. A csíkmenasági diadalív szüzei
(Fotó: Mihály Ferenc)

24. kép. Női szentek a csíkmenasági szentélyboltozaton 1. (Fotó Mihály Ferenc)

25. kép. Női szentek a csíkmenasági szentélyboltozaton 2. (Fotó: Mihály Ferenc)
86

LCI, Band 2, 459.
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IDENTIFICAREA SFINTELOR DE PE BOLTA SANCTUARULUI BISERICII DIN
ARMÁ~ENI

Rezumat
Lucrarea analizeaza picturile in tehnica secco, aflate in sanctuarul reinnoit al Bisericii
„Conceptiei Imaculate" din Arma~eni (Csíkmenaság), care reprezinta figurile a opt sfinte.
Identificarea unora din ele s-a dovedit a fi problematica. Astfel, in urma cercetarii frescei
Sfünta Margareta, figura Sfintei Margareta din Scotia s-a dovedit a fi cea a Sfintei Margareta
din Antiohia. Pictura Sfünta Ecaterina o reprezinta, de fapt, pe Sfánta Ecaterina din Alexandria, ~i nu pe Sfünta Ecaterina din Siena, iar cea a Sfintei Susana, foarte probabil, o intati~eaza
pe Sfünta Susana de la Roma.
Investigatia cerceteaza in primul rand elementele reprezentarii, atributele figurilor, dar
analiza are in vedere ~i analogii. Studiul se ocupa ~i de figurile din pilda biblica a celor zece
fecioare, descoperite recent, care ornamenteaza bolta bisericii.

IDENTIFYING THE FEMALE SAINTS ON THE VAULT OF THE CHURCH FROM
CSÍKMENASÁG (ARMÁ~ENI)

Abstract
The present study analyses the seccos portraying female saints in the catholic church,

Immaculate Conception, from Csíkmenaság, renovated in 2010. The identification of many
of the unusually numerous (8) female saints in the vault is still pending. The image
portraying Saint Margaret turned out to represent Saint Margaret the Virgin of Antioch,
instead of Saint Margaret from Scotland. The painting of Saint Catherine is not of Saint
Catherine of Siena, but Saint Catherine of Alexandria. Also, the image representing Saint
Susanna is most probably that of Roman Saint Susanna. The study overviews mainly the
elements of the murals, the attributes of the saints, but also uses analogies to draw
conclusions. At the end of the paper, the 10 virgins from the parable are discussed,
portrayed on the newly exposed triumphal arch.
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26. kép. A csíkmenasági szentély boltozatának képei (Fotó: Mihály

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
~TIINTELE NATURII
NATURAL SCIENCES

A CSÍKSZEREDA KÖRNYÉKÉN ELŐFORDULÓ
EHETŐ GOMBÁK ÉS AZOK TÁPLÁLKOZÁSI-EGÉSZSÉGVÉDELMI
JELENTŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

György Éva, Mijea Aranka
• Bevezető
A gombák jelentős szerepet töltenek be a természetben és az ember életében egyaránt.
A baktériumokkal, valamint más eukarióta mikroorganizmusokkal együtt részt vesznek a
szerves anyagok lebontásában, átalakításában, a biodegradációs, mineralizációs folyamatokban.1 Az emberi táplálkozás szempontjából előtérbe kerültek, mint funkcionális élelmiszerek és számos, élettani szempontból jelentős bioaktív anyagot tartalmaznak. 2
A gombák tápértékével kapcsolatban különböző nézetek léteznek. Az egyik szerint
jelentős mennyiségű és értékes tápanyagokat tartalmaznak. A másik nézet szerint, bár fontos
tápanyagokat tartalmaznak, az emberi szervezet ezeket nem képes felhasználni, megemészteni, ezért tényleges tápértékük csekély. Az ehető gombák valódi tápértékét e két szélsőséges
nézet között kell keresni. 3 Több mint 140000 gombafaj létezik a természetben, viszont
kevesebb mint 25 faj van széles körben elismerve mint élelmiszer és kerül kereskedelmi
forgalomba. 4
A gombák szárazanyag tartalma általában 100 g kg- 1. A szárazanyag fő alkotóelemei a
szerkezeti poliszacharidok és fehérjék, a lipidtartalom viszont csekély. Átlagosan 90 % vizet,
3-5 % fehérjét, 4-6 % szénhidrátot, 0,5-1 % zsírt tartalmaznak. A gombák fehérjetartalma
viszonylag nagy. Esszenciális aminosav tartalmuk táplálkozási szempontból előnyös. Aszabad aminosavak közül elsősorban a glutaminsav és az alanin említhető. A gombák számos
bioaktív fehérjét és peptidet termelnek, melyek elsősorban lektinek, immunomoduláló
fehérjék, riboszóma inaktiváló fehérjék, antimikrobiális fehérjék, ribonukleázok és
lakkázok. 5 A szénhidrátok csoportján belül különös figyelmet érdemelnek a B-glükánok az
egészségre kifejtett jótékony hatásuknak köszönhetően. A gombákból izolált antitumorális
anyagok képviselői elsősorban a poliszacharidok, például a lentinán. Ezeknek a tumor
ellenes poliszacharidoknak a hatása: rák-megelőző, immunitást erősítő és közvetlen
tumorgátló aktivitásban nyilvánul meg. 6 A gombák sejtfalában nagy mennyiségben megtalálható kitinnek élelmi rost szerepe van. A különféle szénhidrát-tartalomnak Qdtin~ hemicellulóz, 13- és a-glükánok, mannánok, xilánok, galaktánok) köszönhetően a gombák potenciális
jelöltek a prebiotikumok előállítása céljából. A kis zsírtartalom előnyt jelent a napjainkban
nagy mennyiségben fogyasztott kalóriadús táplálékokkal szemben. Itt fontos kiemelni a
telítetlen zsírsavak jelentőségét, valamint a transz zsírsavak hiányát. A foszfolipidek fő
l
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képviselője

a foszfatidilkolin. A gombák ideális élelmiszert jelentenek az ateroszklerózis
szempontjából, magas rost és alacsony zsírtartalmuknak köszönhetően. Az
ehető gombák főleg D-vitaminban gazdagok, tartalmaznak még A-, Bl-, B2-, B3-, C-, E- és K
vitamint. Az ásványi anyagok közül az ehető gombák elsősorban kálciumot, nátriumot,
foszfort, káliumot, magnéziumot, ként és vasat tartalmaznak. A vadon élő gombák nyomelemekben gazdagok. Aroma anyagaiknak köszönhetően már régóta felhasználják különböző
tradicionális ételek elkészítéséhez. Az antioxidáns és a különböző gyógyhatású összetevők
tovább növelik a gombák iránti érdeklődést. Például a Pleurotus nemzetségbe tartozó 40
különböző laskagomba faj koleszterol-csökkentő, antitumorális, antivirális, antitrombotikus
és immunomoduláló hatással rendelkezik. 7
A hasznos anyagok jelenlétének mértéke változhat a faj elterjedési területének függvényében, bizonyos esetekben léteznek különbségek annak alapján is, hogy termesztett vagy
vadon élő gombafajról van szó. 8
megelőzése

• Anyag és módszer
2005- 2010-ig a májustól októberig terjedő időszakban Csíkszereda közvetlen közelében
lévő erdők és erdőszélek területén az ehető gombák előfordulását vizsgáltuk. A begyűjtött
gombákat rendszertani szempontból meghatároztuk.9 A szakirodalomban található adatok
alapján értékeltük a leírt gombafajok táplálkozási és egészségvédelmi jelentőségét.

• Eredmények és tárgyalás
A Csíkszereda környékén végzett terepmunka és a rendszertani meghatározás alapján 43
ehető gombafajt azonosítottunk, melyek közül 2
tömlősgomba (Ascomycetes ), 41 pedig bazídiumos gomba
(Basidiomycetes). Tömlősgombák aDiscina ancilis (Pers.)
Sacc. (dudoros koronggomba) és aMorchella conica Pers.
(hegyes kucsmagomba). A bazídiumos gombafajok a következők: Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers. (gyapjas tintagomba), Amanita rubescens Fr. (pirulógalóca) (2. ábra),
Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing. (nagy őzlábgomba),
Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. (piruló ·őzlábgomba) ,
Agaricus silvaticus Schff. ex Secr. (erdei csiperke),
Agaricus augustus Fr. (óriás csiperke), Agaricus arvensis
Schff. ex Fr. (erdőszéli csiperke), Melanoleuca subalpina
(Britzelm.) Bresinsky et Stangl (havasalji pereszke) (1. ábra), Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. (szürke tölcsérgomba), Pleurotus ostreatus Oacq: Fr.) P. Kumm. (késői
laskagomba), Lactarius glaucescens Crossl. (zöldtejű keserű gomb a), Lactarius volemus Fr. (kenyérgomba),
Lactarius deliciosus Fr. (ízletes rizike), Lactarius
1. kép. Melanoleuca subalpina deterrimus Gröger (lucfenyvesi rizike), Lactarius
salmonicolor R. Heim et Leclair. (jegenyefenyő-rizike),
7

8
9
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2. kép. Amanita rubescens

3. kép. Russula virescens

Russula delica Fr. (földtoló galambgomba), Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. (kékhátú
galambgomba), Russula aeruginea Fr. (fűzöld galambgomba), Russula virescens (Schaeff.)
Fr. (varashátú galambgomba) (3. ábra), Russula integra (L.) Fr. (barnásvörös galambgomba), Gomphidius glutinosus Fr. (barna nyálkásgomba), Cantharellus cibarius Fr. (sárga
rókagomba), Cantharellus cibarius var. pallens R. Sch. (halvány rókagomba), Cantharellus
cornucopioides (L.) Fr. (sötét trombitagomba), Albatrellus confluens (Alb. et Schwein.)
Kotl. et Pouzar (sárga zsemlegomba), Albatrellus ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pouzar. (fakó
zsemlegomba), Boletus edulis Bull.: Fr. (ízletes vargánya), Leccinum scabrum (Bull.: Fr.)
Gray (barna érdestinóru), Leccinum albostipitatum den Bakker et Noordel (vörös érdestinórú), Suillus granulatus (L.: Fr.) Kuntze (szemcsésnyelű fenyőtinórú), Calocybe gambosa
(Fr.) Donk. (májusi pereszke), Marasmius oreades Fr. (mezei szegfűgomba), Sarcodon
imbricatus (Fr.) Karst. (cserepes gereben), Hydnum repandum Fr. (sárga gereben), Hydnum
rufescens Pers. (sárgásvörös gereben), Hygrocybe pratensis (Pers.) Bon (élénkszínű nyirokgomba), Catathelasma imperiale (Fr.) Singer (kétgyűrűs tölcsérgomba), Lepista nuda (Buli.:
Fr.) Cooke. (lila pereszke) ( 4. ábra), Lycoperdon perlatum Pers. (bimbós pöfeteg), Lycoperdom
pyriforme Schaeff.: Pers. (körtealakú pöfeteg), Calvatia utriformis (Buli.: Pers.) Jaap (pikkelyes
pöfeteg).
A szárazanyagra viszonyított magas fehérjetartalom jellemző a Calocybe gambosa ( 48,8
%) és a Cantharellus cibarius (16,2-53,7 %) fajok esetében. A pirulógalóca (Amanita
rubescens) szárazanyagra viszonyított lipidtartalma magas (27,5 %) más gombákhoz viszonyítva. AHydnum repandum és aMacrolepiota procera fajok a-linolénsav tartalma jelentős. A Boletus edulis jelentős mennyiségben tartalmaz antioxidáns hatású ergotioneint.1° A késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) magas koncentrációban tartalmaz cisztint, metionint és aszparaginsavat, alkoholos
kivonatának antioxidáns hatása van.11
A Boletus edulis antimikrobiális aktivitást
mutat a Staphylococcus aureus-al szemben,
míg a Cantharellus cibarius antibakteriális hatása a S. aureus és a Bacillus subtilis baktériu4. kép. Lepista nuda
10
11
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mokkal szemben érvényesül. 12 A Calocybe gambosa antibakteriális aktivitással rendelkezik
a Bacillus subtilis és az Escherichia coli-val szemben.13 A késői laska§omba (Pleurotus
ostreatus) antitumorális és antioxidáns hatású glikoproteint tartalmaz. 1 A szürke tölcsérgomba (Clitocybe nebularis) tumor ellenes hatású lektint tartalmaz, a földtoló galambgomba (Russula delica) pedig antitumorális és antivirális hatású lektint. A Pleurotus ostreatus
antivirális aktivitású lakkázt tartalmaz. 15 A Clitocybe nebularis lektin antiproliferatív aktivitással rendelkezik a leukémiás T limfocitákkal szemben. 16 A májusi pereszke vitamin tartalmára jellemző a tokoferol, valamint a viszonylag nagy mennyiségű aszkorbinsav. 17 Vizsgálatok alapján aPleurotus ostreatus kivonat serkentő hatással volt a pro biotikus baktériumok
növekedésére. 18
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CIUPERCILE COMESTIBILE RÁSPÁNDITE iN JURUL ORA~ULUI
MIERCUREA-CIUC ~I EVALUAREA IMPORTANfEI LOR NUTRITIVE-MEDICINALE

Rezumat
Lucrarea prezinta ciupercile comestibile, raspandite in jurul ora~ului Miercurea-Ciuc
(Csíkszereda). in cursul studiului realizat in perioada 2005-2010, au fost identificate 43 de
specii de ciuperci comestibile necultivate, apartinand ascomicetelor ~i bazidiomicetelor.
Printre aceste ciuperci sunt reprezentanti cu importanta majora din punct de vedere al
continutului in substante nutritive valoroase, precum ~i datorita substantelor cu efect
benefic asupra sanatatii organismului.

EDIBLE MUSHROOMS AROUND MIERCUREA-CIUC AND THE EVALUATION OF
THEIR NUTRITIONAL AND MEDICINAL IMPORTANCE

Abstract
ln this paper we describe the edible mushrooms occurring in the region of MiercureaCiuc. ln the course of our 5 year work between 2005 and 2010, 43 edible wild mushroom
species have been identified belonging to the groups of Ascomycetes and Basidiomycetes.
Among these mushrooms we can find species with significant importance concerning
valuable nutrient content and the presence of health promoting substances.
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A CSÍKSZENTKIRÁLYI BORSÁROS-LÁP ÉS A
CSÍKVEREBESI BELSŐ-ÉGÉS-LÁPRÉT-KOMPLEXUM
VEGETÁCIÓJA

Kerekes Szilárd
Összefoglalás
A dolgozat a csíkszentkirályi Borsáros-lápon és a csíkverebesi Belső-Égés-láprét-komplexu
mon végzett részletes vegetációtérképezés eredményeit mutatja be. A kutatás célja az aktuális
állapot pontos rögzítése és a területen zajló szukcessziós folyamatok tanulmányozása volt.

•BEVEZETÉS
A csíkszentkirályi Borsáros-láp a hajdani csíki lápvidék legjelentősebb maradványa. Mint
ilyen, ez a Csíki-medence leginkább feltárt lápja. A botanikai felmérések főként az
1970-1980-as évekbeli vízrendezést megelőző időszakból származnak. 1 Viszonylag kevés a
vízrendezést követő állapotot feltáró növénytani kutatások száma. 2
Belső-Égés lényegesen szerényebb irodalommal rendelkezik, mint a Borsáros-láp.3 A
lápnak nem tulajdonítottak nagyobb jelentőséget, mindaddig, amíg voltak nagyobb és
értékesebb síklápok a medencében (pl. Benes-láp). Ezen lápok leromlásával Belső-Égés
jelentősége felértékelődött. 4
A lápokon állapotrögzítési céllal 2004-2009 között részletesebb florisztikai felméréseket
és vegetációtérképezést végeztünk. A védett és védelemre érdemes fajok florisztikai adatait
aktuális adatokkal egészítettük ki. Jelen munka ezen felmérések eredményeit mutatja be.

• ANYAG ÉS MÓDSZER
A Borsáros minerogén ásványvizes forrásláp a Keleti-Kárpátok részét képező Alcsíki-medence északnyugati csücskében, Csíkszentkirály község területén, az Olt-folyó jobb oldali
árterén található átlag 650 m tengerszint fölötti magasságban. A korai posztglaciális reliktumból 5 két lápfolt maradt meg. A vízkerti láp az Olt-folyó, a Templom-tízes és a DJ123A út
által határolt, 2 ha kiterjedésű területen található. Az omlásalji láp ettől mintegy 500 méterre
nyugatra, a Cserefás-köpű ásványvízforrás környékén terül el 0,3 hektáron.
A Belső-Égés-láprét-komplexum Csíkverebes falu nyugati határában, az Olt folyó jobb
oldali árterén található. Északon a D~310-es út, keleten a folyógát, délen szántóföldek,
nyugaton pedig a 400-as vasútvonal határolja. Átlagos tengerszint fölötti magassága 641 m,
1
2
3
4
5
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területe 6,2 ha. A terület elnevezése bizonytalan. Irodalmakban gyakran Csemő-lápként
jelenik meg. Ezt a helyet a továbbiakban Belső-Égésnek fogom nevezni. 6
Az Alcsíki-medence flis talapzatát andezit piroklasztit, a keleti hegységperem eróziójából
származó anyag, valamint tavi és folyóvízi eredetű üledékek borítják. A terület éghajlata
szubalpesi medenceéghajlat; az éves átlagos középhőmérséklet 5,9 °C, az éves átlagos
csapadékösszeg 567 mm. A vizsgált területeken a talajvíz-tükör 0, 1-1,0 m mélységben
található. Borsárosban alkáli-földfémes ásványvíz források találhatók. 7 Belső-Égésben ásványvízzel elegyes édesvíz összetételű (szejkés) a talajvíz. A vízrendezés óta a lápok ökológiai
vízigénye nem biztosított. Az Olt árterét fekete réti, glej-, tőzeg-, humuszos öntés- és láptalajok borítják. 8
Az aktuális vegetáció felmérését a vízkerti lápon 2004-2006, az omlásalji lápon
2006-2008, a Belső-Égés-láprét-komplexumon 2008-2009 között végeztük. A jelentős
antropogén hatás alatt álló lápok változó mértékben degradált, különböző szukcessziós
stádiumban lévő növényközösségeinek leírására aktuális vegetációtérképet készítettünk. A
térképezés során helyileg értelmezett, fiziognómiai-termőhelyi kritériumokon alapuló élő
hely-kategóriákat különítettünk el az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer9
mintájára. A vegetációtérképeket Digiterra Map geoinformatikai szoftver segítségével rajzoltuk meg. A fajok latin megnevezésekor és reliktumjellegének megállapításakor
Ciodirlan 10 flóraművét tekintettük irányadónak.

• EREDMÉNYEK

A Borsáros-láp tájtörténete
A 20. századot megelőző időszakban a 15 ha kiterjedésű láp vegetációja sértetlen maradt,
mivel a terület mezőgazdasági művelésre alkalmatlan volt. 1 Az első lecsapolási kísérletek
kevés sikerrel jártak, mivel az ásványvízből kicsapódó limonit hamar eltömte az árkokat. 12
Pop javaslatára 1939-ben természetvédelmi területté nyilvánították a lápot. A védetté
nyilvánítás dacára a következő évtizedekben lecsapolási munkálatokat végeztek a lápban;
tönkretették a limonitkúpokat; számos forrást befogtak, gyalogutakat vezettek ezekhez;
kenderáztatót működtettek; a lápon átvezető műutat építettek; ármentesítették a lápot;
kaszálták; irtották a cserjéket, vágták a fákat; égették a száraz növényzetet; fúrásokat mélyítettek az ásványvíz-palackozó üzem számára; esetenként hulladéklerakónak, illetve illemhelynek használták. 3
Az út megakadályozta a talajvíz áramlását, és megváltoztatta a láp mikroklímáját. A
befogott források környékén eltűnt a forrásláp. 14 A fúrások több forrás eltűnését és
ruderális fajok elterjedését eredményezték. l 5 A láp feldarabolódott és egyre fogyott. 16 A
területcsökkenést természetes folyamatok is siettették: a láp déli, lejtős részén létrejött
ásványvízforrások idővel az alacsonyabban fekvő központi rész felé vándoroltak. 17
6

7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
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A CSÍKSZENTKIRÁLYI BORSÁROS-LÁP ÉS A CSÍKVEREBESI...
A terület védett státusát az idők folyamán többször megerősítették, és növelték a védetté
nyilvánított terület kiterjedését. A jogszabályokat általában nem követte rendszeres természetvédelmi kezelés (kivétel: 1950-1970-es évek), így folytatódott a láp felszámolódása.
A lápokat ma már nem tapossák, fáit nem vágják.

A vízkerti láp aktuális vegetációja
A kiszáradó, magárahagyott láp közel háromnegyedét fás vegetáció (rekettyefűz-láp és
égerláp), egynegyedét fátlan lápi vegetáció (nem zsombékoló magassásrét, átmeneti láprét, lápi
magaskórós) borítja (lásd 1. kép, 1. táblázat, 1. ábra). Ezekben összesen 3 haraszt, 28 fásszárú
és 122 lágyszárú zárvatermő növénytaxon jelenlétét sikerült kimutatni (lásd 1. melléklet).

Nem zsombékoló magassásrét (1. melléklet)
A láp mélyebb fekvésű délkeleti részét borítja. Száraz, szétesőben lévő zsombékok jelzik,
hogy egykor zsombéksásos volt e helyen. Ma sűrű növésű Carex acuta uralja, és lápi
növények színezik. Fajgazdagsága az aljzat szárazodásának tudható be. A természetes állapotokra utaló fajok aránya nagyon magas (90 %). Az előretörő lápi magaskórós egyre kisebb
helyre szorítja vissza.
Átmeneti láprétek (1. melléklet)
Az 1950-es években bekerített és kezelt terület közepén maradt fenn több foltban. A
környező rekettyefűz-láp egyre kisebb helyre szorítja vissza a vízkerti láp természetvédelmi
szempontból legértékesebb élőhelyét. 70 cm átlagmagasságú, sűrű alsó gyepszintjének
gyakori fajai: Molinia coerulea, Equisetum fluviatile, Caltha palustris, Ranunculus acris,
Epipactis palustris, Geranium palustre és Succisa pratensis. Szórványosan jelen vannak a
korábbi társulások sásfajai: Carex acuta, C. appropinquata, C. caespitosa, C. diandra, C.
disticha, C. elata, valamint a környező mocsár- és kaszálórétek fűféléi. Angelica palustris
maradványfajt őriz. Helyenként elözönli a Galium aparine. A 100-150 cm magas magaskórós-szint főként Ligularia sibirica, Angelica sylvestris, Cirsium canum, C. rivulare,
Filipendula ulmaria és Peucedanum palustre fajokat tartalmaz. -0,5 m magas, gyér alsó
cserjeszintjét Salix repens, 1,5-2 m magas, gyér felső cserjeszintjét Betula humilis, illetve
Betula x zimpelli, B. pubescens és B. pendula újulat alkotja.
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Lápi magaskórósok (1. melléklet)
A kutatási időszak folyamán látványosan teret hódító vegetációs egység. A láp belsejében
található sűrű, 1,5-2 m magas, Filipendula ulmaria uralta magaskóróst Ligularia sibirica,

Carex acuta, Galium aparine, Symphytum officina/e, Scirpus sylvaticus, Peucedanum
palustre, Angelica sylvestris, Cirsium canum, Lythrum salicaria, a nyíltabb részeken
Senecio paludosus, Geranium palustre, Lathyrus pratensis, Galeopsis sp. és Equisetum
arvense tarkítja. Kis kiterjedésű, monodomináns Urtica dioica-foltokat tartalmaz.
Terület [ha]
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1. táblázat. A vízkerti lápban található jelentősebb vegetációs egységek kiterjedése

A láp keleti szélét övező állomány fajszegény, gyomos. Főként Filipendula ulmaria és
Lythrum salicaria fajokat tartalmaz; Echinocystis lobata idegenhonos fajjal fertőzött.
Réti legyezőfüves
1, 5- 2 m magas, nagyon sűrű, szinte kizárólag csak Filipendula ulmaria alkotta állomány.
A lápréten terjeszkedik.
Rekettyefűz-láp

(1. melléklet)

A láp legnagyobb kiterjedésű, a láp felét elborító vegetációs egysége. A nem megfelelő
vízellátás és a tápanyagban való feldúsulás következtében aljnövényzetében a vízigényes lápi
fajok helyett zavarástűrő és gyomfajokat találunk. Az Urtica dioica helyenként tömeges.
Terjedőben van.
Nyíres rekettyefűz-láp (1. melléklet)
A láp északkeleti szögletében található. Nyírlápból (valószínűleg Salici pentandrae-Betuletum pubescentis társulásból) alakult ki emberi beavatkozás nyomán. 8-10 m magas, Betula
pendula, B. pubescens, B. x zimpelli és Salix pentandra fajokból felépülő lombkoronaszintjét erősen megritkították. Zárt cserjeszintjét Salix cinerea alkotja. Gyepszintje gyomos.
Égeres rekettyefűz-láp
A, rekettyefűz-láp és az égerláp találkozásánál jött létre. Salix cinerea alkotta, sűrű növésű
fűzláp, számos Alnus glutinosa egyeddel. Fajkészlete a rekettyefűz-láp, valamint az égerláp
fajaiból áll.
Égerláp (1. melléklet)
Magaskórós fiziognómiájú, részben láp-, részben ligeterdei jellegű, fajgazdag, nitrofil
erdei gyomokkal terhelt, hiányos vízellátású égerláp. A láp tápanyagban gazdagabb, folyó
felőli részét borítja. Jelenléte a láp fejlődésének befejeződését, vízszintcsökkenés miatt
bekövetkezett degradációját jelzi.
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Laza, 10- 20 m magas lombkoronaszintjét elsősorban Alnus glutinosa és Salix fragilis
építi fel. Záródott, 4-5 m magas cserjeszintjét Salix cinerea, Viburnum opulus meg
égerújulat alkotja, ékessége a Ribes nigrum. A fákra és cserjékre Humulus lupulus és
Echinocystis lobata kapaszkodik. Sűrű gyepszintje főként Equisetum .fluviatile, Caltha
palustris, Peucedanum palustre és Symphytum officina/e fajokból áll. Helyenként tömeges
megjelenésű a Galium aparine meg az Urtica dioica.
A lápot sédbúzás mocsárrét, magaskórós gyomnövényzet, illetve üde cserjések övezik. A
lecsapoló árkokat fragmentális mocsarak, valamint üde fásszárú növényzet alkotta vegetációmozaik borítja.

A vízkerti láp értékes növényfajai
A vízkerti lápban megfigyelt növényfajok közül 3 fokozottan védett, 3 Hargita megyében
védett, 15 vöröslistás, 8 reliktum jellegű faj. Ezek a következők: 18
Angelica palustris (Besser) Hoffm. (fv, vl, rei; álrétek, RFŰláp, Éláp; 50-100 tő), Betula
humilis Schrank (vl, rei; álrétek, msrét; 20-30 tő), Betula x zimpelii Junge (HRv; álrétek,
msrét, RFŰláp, NYÍ-RFŰláp; 50-100 tő), Calamagrostis canescens (Web. ex F.H. W. Vigg.)
Roth (HRv, rei; RFŰláp; 10-50 tő), Carex diandra Schrank (vl, rei; msrét, álrétek; 50-100
tő), Cicuta virosa L. (vl; RFŰláp; 5-10 tő),Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (vl; msrét; 10-50
tő), Dactylorhiza maculata (L.) Soó (vl; NYÍ-RFŰláp; 10-50 tő), Epipactis palustris (L.)
Crantz (vl; álrétek, Éláp; 10-50 tő), Fritillaria meleagris L. (vl; Éláp; 5-10 tő), Gladiolus
palustris Gaudin (fv; RFŰláp és kaszálórét határán; 1-5 tő), Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
(vl; álrétek; 5-10 tő), Ligularia sibirica (L.) Cass. (fv, vl, rei; álrétek, msrét, NYÍ-RFŰláp; >300
tő), Listera ovata (L.) R.Br. (vl; álrétek, RFŰláp; 10-50 tő), Lysimachia thyrsi.flora L. (vl, rei;
Éláp; 10-30 tő), Salix rosmarinifolia L. (vl; álrétek, lmkórós, NYÍ-RFŰláp; 100 tő).
A Betula humilis a csíkszentkirályi láp egyik fő nevezetessége. Romániában igen ritka.
Vízkerti példányai zömmel a lápréteken élnek. 100-130 cm magasak, alig vagy nem emelkednek ki az őket fojtogató magaskórós növényzetből. A termőhely változásaira kevésbé
érzékeny, mint a lápi növényritkaságok zöme. Ám rosszul tűri az árnyalást, l9 ezért - természetvédelmi beavatkozás hiányában - kipusztulása várható.
A Gladiolus palustris egyetlen virágzó példányát 2005 nyarán találtuk Király Gergellyel
és Király Angélával a láp déli határán, a rekettyefűz-láp és mocsárrét határán. Termőhelyét
azóta vízvédelmi okokból bekerítették, természetvédelmi megfontolásokat figyelembe nem
véve kaszálják. Hargita megyéből korábban nem jelezték előfordulását.
A Ligularia sibirica a 20. század második felében nagyon elszaporodott: a lápréteken,
illetve a nem zsombékoló magassásosban sűrűsége elérte az átlag 10 tő/m 2 értéket is.
Mezohigrofita faj 20 50-120 (150) centiméteres magasságával a maradványfajok közül a
leginkább elviselte a termőhely kiszáradását, illetve a magaskórósok térhódítását. Az árnyékolást nem kedveli; magszórását, a magok csírázását erősen korlátozza a termőhelyeit ellepő
sűrű magaskórós vegetáció, 21 ezért a beerdősödő lápban immár visszaszorulóban van.

Az omlásalji láp aktuális vegetációja
A Cserefás-köpü ásványvízforrás környékét kis kiterjedésű nem zsombékoló magassásrét,
átmeneti láp, üde és átmeneti láprétek, égeres rekettyefűz-láp borítja (2. kép,
2. ábra). Ezek a foltok (különösen az átmeneti láp) jelentik a természetes vegetáció eb>yes
tőzegmohás

18

Rövidítések: HRv: Hargita megyében védett, fv: fokozottan védett, vl: vöröslistás, rei: reliktum jellegű;
álrétek: átmene!i láprétek, Éláp: égerláp, lmkóró~ok: lápi magaskórósok, msrét: nem zsombékoló
magassásrét, NYI-RFUláp: nyíres rekettyefűz-láp, RFUláp: rekettyefűz-láp.
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elemei számára az utolsó refúgiumot. A fával
mint a vízkerti lápban (2. táblázat).
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2. kép. Az omlásalji láp (GOOGLE EARTH 2009)

A láp peremi részein lápos, tőzeges nádas, lápi magaskórós, illetve magaskórós gyomnövényzet váltotta fel a korábbi vegetációt. A leromlás oka a vízhiány, ezt fokozza a korábbi
kezelési mód (kaszálás) felhagyása.
A lápban 3 moha, 3 haraszt, 12 fásszárú és 82 lágyszárú zárvatermő növénytaxon jelenlétét
jegyeztük fel (2. melléklet).
Lápos. tőzeges nádas (2. melléklet)
A tőzegmohás átmeneti láp peremén, üde láprét és nem zsombékoló magassásos leromlási stádiumaként jelent meg az utóbbi időben. Phragmites australis-alkotta, magas, sűrű,
fajszegény állomány. Helyenként átmeneti állományokat képez a lápi magaskóróssal. Terjedőb en van.
Nem zsombékoló magassásrét (2. melléklet)
A vizsgált időszak alatt látványosan teret vesztett a lápi magaskórós és a nádas előretörése
miatt. Kicsiny, elszigetelt foltjai maradtak az üde láprétek szélén. Domináns faja a Carex
acuta.
átmeneti lápok (2. és 3. melléklet)
A láp központi részében két kis kiterjedésű folton az egykori tőzegmohás forráslápra
leginkább emlékeztető növényzet maradt fenn. Fajkészletük és fiziognómiájuk is átmenetet
képez a tőzegmohás dagadóláp és a nem tőzegmohás lápok között. Eredetiségük, valamint
a Saxifraga hirculus és a Drosera longifolia maradványfaj ok jelenléte miatt ezek az omlásalji
láp legértékesebb élőhelyei.
Az északabbra lévő átmeneti láp Borsáros legjobb vízellátású területén található. A talajvíz
szintje itt egész évben közel van a felszínhez, hóolvadás után, illetve csapadékos időszakok
ban eléri a felszínt. Felszíne helyenként hullámzik a lépések alatt. Összefüggő, Tomen-

Tőzegmohás
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typnum nitens és Sphagnum magellanicum fajokból álló mohaszinttel rendelkezik. Alacsony, laza borítású gyepszintjét főként Eriophorum angustifolium, Carex rostrata, Equisetum fluviatile és Salix rosmarinifolia alkotja. A rétek és kaszálók fajainak (pl. Festuca
rubra, Briza media) betelepülése jelzi, hogy a láp vízellátása nem megfelelö. Amióta
felhagytak kaszálásával, fásszárúak (Salix sp., Betula sp., Alnus glutinosa) és magaskórósok
verődnek fel

benne - a folyamat még a kezdeti szakaszában jár. Az elmúlt S évben kiterjedése
nem változott.
A délebbre fekvő átmeneti láp kevésbé jó vízellátással rendelkezik. A Tomentypnum
nitens alkotta mohaszőnyeg kiszáradóban, felszakadozóban van. Az Eriophorum angustifolium és Carex rostrata mellett társulásalkotó szerephez jut itt a Carex nigra is. Rohamosan
fogy a kiterjedése - helyét lápi magaskórós és rekettyefűz-láp veszi át.
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2. táblázat. Az omlásalji lápban található jelentősebb vegetációs egységek kiterjedése

sásos üde láprét (2. melléklet)
Az északi átmeneti lápot délről szegélyező, közepesen magas,

Csőrös

szőnyegszerű

állomány.
Átmeneti láp átalakulásával keletkezett, kis foltokban megmaradt az eredeti vegetáció.
Domináns faja a Carex rostrata. Gyakoribb fajai: Eriophorum angustifolium, Geranium

palustre, Scirpus sylvaticus, Briza media, Festuca rubra, Carex nigra, C. acuta, Angelica
sylvestris, Parnassia palustris, Equisetum fluviatile. Tőzegmoha-borítása felszakadozóban
van. Mutatkoznak a magaskórósodás és füzesedés első jelei. Magasabban fekvő, magaskóróssal határos nyugati része jelentős számban tartalmazza a környező mocsár- és kaszálórétek elemeit.
Iszapzsurlós üde láprét (2. melléklet)
A láp északnyugati - vízben bővelkedő - szegélyén kis kiterjedésű láprét található.
Összefüggő - Sphagnum sp. alkotta - mohaszinttel rendelkezik. Főként Equisetum
fluviatile, Carex rostrata, C. nigra és Eriophorum angustifolium alkot itt gyepet. A közeli
mocsár- és kaszálórét növényei szórványosan előfordulnak benne.
Gyapjúsásos üde láprét (2. melléklet)
Az egyetlen felismerhető limonitkúp-maradvány csúcsán fakadó borvíz-forrás közvetlen
környékét Eriophorum angustifolium, Carex nigra és C. rostrata alkotta üde láprét ékesíti.
A limonitkú pon Betula pendula, B. pubescens ésAlnus glutinosa fafajok nőnek. Gylí rííszerlí
elrendeződésük jelzi, hogy odatelepítésből származnak. (2. ábra)
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Lápi magaskórós (2. melléklet)
A magas növésű, fajokban szegény, zárt állomány a láp peremi részén és a lecsapoló árok
mentén jelentkezik. A kaszálás felhagyásával egyre nagyobb területet foglal el. Ártéri
magaskórósokra jellemző Pastinaca sativa, Artemisia vulgaris, Arctium lappa, A.
tomentosum, Calystegia sepium fajokat tartalmaz. Alacsony gyepszintjét Symphytum
officinale, Carex sp., Ranunculus ficaria, Caltha palustris, Geranium palustre,
Chrysosplenium alternifolium, Myosotis palustris és Lathyrus pratensis tarkítja.
Égeres rekettyefűz-láp (2. melléklet)
Az átmeneti lápot északon és keleten keskeny sávban, 4-5 m magas, 50-80 %-ban záródott
égeres rekettyefűz-láp öleli körül. Nyugati és keleti végei lápcserjés megjelenésűek, cserjeszintjüket főként Salix cinerea alkotja. Forrást övező központi részében tart a legelőbb a
beerdősödési folyamat: ittAlnus glutinosa dominál. Equisetum fluviatile és E. arvense alkot
állományt alatta. Újabban megjelent az Echinocystis lobata itt is. Az átmeneti láp róvására
terjeszkedik.
A láp vegetációs környezetében mocsárrét, magaskórós gyomnövényzet és őshonos
fafajú fiatalos található.

Az omlásalji láp értékes növényfajai
Az omlásalji lápban megfigyelt növények közül 2 fokozottan védett, 1 védett, 1 Hargita
megyében védett, 9 vöröslistás, 5 reliktum jellegíí faj. Ezek a következők: 22
Sphagnum magellanicum Brid. (v; északi táláp; -100 m 2 ), Comarum palustre L. (vl, rel;
tálápok, cssülrét, É-RFŰláp; 50-100 tő), Drosera longifolia L. (vl, igen ritka boreális rel;
északi táláp; 50-100 tő; a vizsgált időszakban enyhén nőtt az egyedszáma), Epipactis
palustris (L.) Crantz (vl; tálápok, izsülrét; 10-50 tő), Fritillaria meleagris L. (vl; mcsrét; 100
tő), Ligularia sibirica (L.) Cass. (fv, vl, rel; É-RFŰláp és táláp határán; 5-10 tő; az elmúlt 5
évben telepedett meg), Listera ovata (L.) R.Br. ( vl; É-RFŰláp; 5-10 tő), Menyanthes trifoliata
L. (vl; izsülrét, É-RFŰláp; 10-50 tő), Salix pentandra L. (HRv, rel; É-RFŰláp, gysülrét; 5-10
tő), Salix rosmarinifolia L. (vl; tálápok, msrét, izsülrét; 100 tő), Saxifraga hirculus L. (fv, vl,
rel; tálápok; 10-50 tő). További ritka fajok: Eriophorum angustifolium Honck. (tálápok,
cssülrét, gysülrét; 100 tő), Hieracium aurantiacum L. (északi táláp; 1-5 tő), Pedicularis
palustris L. (nád; 5-10 tő).
A Saxifraga hirculus hidegidőszaki maradványnövény, Nyugat- és Közép-Európa flórájának egyik legritkább és legveszélyeztetettebb növényfaja. 2 3 Gyenge kompetítor, mely létfeltételeit itt, areájának déli határvonala közelében az ásványvizes lápokban találja meg, 24
Eriophorion gracilis, illetve Caricion lasiocarpae asszociációcsoportokhoz tartozó társulásokban. 25 A tőzegmohás átmeneti lápokon lel menedéket populációja. Nem éri el a fajra
jellemző 40 centiméteres felső magassághatárt, általában 2 virágot hoz.

A Belső-Égés-láprét-komplexum tájtörténete
A folyószabályozások során az Olt számára ezen a szakaszon korábbi jobb oldali árterén,
a falvaktól távolabb alakítottak ki új medret. A jobb oldali ártéren gátat építettek, ám itt nem
végeztek jelentős lecsapolási munkálatokat. Ezért a láp viszonylag jó állapotban fennmaradt.
Megközelíthető részeit kaszálták, nádasait tél végén meg-meggyújtották. A Csemő-láp és a
Belső-Égés-láp egy-egy részét (összesen 5 hektárt) 1995-ben természetvédelmi területté
22
23
24
25
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nyilvánították. A területet megjelölték, természetvédelmi célú beavatkozásokat nem végeztek. A védett terület nagyságát 2005-ben 6,2 ha-ra növelték.
Jelenleg a terület védett státusát tábla jelzi, nincs bekerítve, határai részben vannak
kitűzve piros-fehér színű apró facövekekkel. Természetvédelmi kezelésben nem részesül. A
kiszáradó láp zsugoródó határait követve a szomszédos területeket kaszáló személyek a
védett övezet növényzetébe is bele-belekaszálnak. Az ártéren koratavasszal és késő ősszel
legelő szarvasmarhák olykor a lápfoltot is felkeresik. Az őzek gyakori vendégek a lápban.

A Belső-Égés-láprét-komplexum aktuális vegetációja
A láprét-komplexumot zömében fátlan vegetációs egységek: nádasok, magassásrét,
fragmentális mocsár, üde, átmeneti és kiszáradó láprétek valamint lápi magaskórósok borítják (3. kép, 3. tábláz at, 3. ábra). A vizsgált területen 3 moha, 7 haraszt, 14 fásszárú és 118
lágyszárú zárvatermő taxon jelenlétét sikerült kimutatni ( 4. melléklet).
Lápos. tőzeges nádasok ( 4. melléklet)
A láprét-komplexum legnagyobb kiterjedésű vegetációs egysége: a vizsgált terület több mint
felét elfoglalja. Zárt, fajszegény állományok. Szegélyeiben értékes fajok húzódnak meg: Dryopteris carthusiana, Thelypteris palustris,Ligularia sibirica,Menyanthes trifoliata, Polemonium
coeruleum és Ribes nigrum. Gyephasználat hiányában folyamatosan terjeszkednek.
Nem zsombékoló magassásrét (4. melléklet)
Nagyon sűrű , Carex acuta dominanciájú, tipikus nem zsombékoló magassásrét az átmeneti láprét és a mocsárrét határán. Nem kaszálják. Filipendula ulmaria ésAngelica sylvestris
fajokkal ma askórósodik.
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Csatornákban kialakult fragmentális mocsarak
Az átmeneti láprétet átszelő, déli lecsapoló árokban és közvetlen környékén található,
zárt, értékes állomány. Domináns fajai: Carex acuta és Typha latifolia.
Üde láprét ( 4. melléklet)
Az égeres rekettyefűz-láptól keletre eső, jó vízellátású területet díszíti. A lápréten keskeny
sávban Carex echinata dominanciájú állomány alakult ki. A töviskés sásos nyugat felé Carex
appropinquata-zsombékokkal tarkított Carex rostrata és Equisetum fluviatile uralta láprétbe, kelet felé mocsárrétbe megy át. Aulacomnium palustre, Climacium dendroides és
Drepanocladus aduncus alkotta mohaszintje felszakadozóban van.
Az üde láprét Belső-Égés értékes darabja. A láprét-komplexumban csak itt lelhető fel a
Primula f arinosa kicsiny állománya. Ezenkívül számos értéket: Carex buxbaumii, C. diandra, C. dioica, Veratrum album, Potentilla palustris, Salix pentandra (juv.) reliktum jellegű
fajokat, Doronicum austriacum, Epipactis palustris, Dianthus superbus, Persicaria bistor-

ta, Polemonium coeruleum, Dactylorhiza incarnata, Eriophorum latifolium, Parnassia
palustris növényritkaságokat tartalmaz.
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3. táblázat: A Belső-Égés-láprét-komplexumon található jelentősebb vegetációs egységek kiterjedése

Átmeneti láprétek ( 4. melléklet)
A vizsgált területen több helyen is jelentkeznek. A mohatakaró itt is felszakadozott. A
korábban jelzett társulások állományai eltűntek; kicsiny, Carex appropinquata, C. rostrata,
C. nigra, C. echinata, C. panicea és C. diandra uralta magas-, illetve alacsony lápi sásrét-foltok, valamint Equisetum fluviatile dominanciájú foltok alkotnak vegetáció-mozaikot. Kisebb-nagyobb szerephez jut a Molinia coerulea. Magaskórós fajokban gazdagok. Salix
cinerea, Betula sp. és Alnus glutinosa újulat jelzi a szukcesszió várható irányát. Vasúti
töltéssel és szántóval szomszédos részei erősen gyomosak. A nádas, a lápcserjés és a lápi
magaskórósok nyomására térfoglalása egyre csökken.
Kiszáradó láprét ( 4. melléklet)
A láprét-komplexum délnyugati, magasabban fekvő szögletében jött létre. A
átmeneti lápréttől főként a Molinia coerulea dominanciája különbözteti meg.

környező

Lápi magaskórósok ( 4. melléklet)
Az égeres rekettyefűz-láp szegélyén több helyen is jelentkeznek Filipendula ulmaria
dominanciájú, fajokban szegény, füzesedő lápi magaskórósok.
Rekettyések
A láprét-komplexum északnyugati szögletében található átmeneti lápréten
Salix cinerea bokrokból nagyobb, összefüggő állományok kezdenek kialakulni.
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Égeres rekettyefűz-láp l4. melléklet)
A ritka lombkoronaszintet Alnus glutinosa alkotja. A sűrű felső cserjeszintet a Salix
cinerea uralja. Gyakori mellette az Alnus glutinosa újulata és a Viburnum opulus. Itt-ott
Frangula alnus, Betula pendula, Prunus padus és Salix pentandra is feltűnik. A fákra
Humulus lupulus, Echinocystis lobata, Cucubalus baccifer és Solanum dulcamara kapaszkodik. Ribes nigrum és Rubus idaeus alkotnak igen gyér alsó cserjeszintet. Az aljnövényzet
gyakori fajai az Equisetum fluviatile, Carex elata, C. elongata, Glyceria maxima,

Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata,
juncus articulatus és az Urtica dioica. Jelen vannak a környező láp- és mocsárrétek elemei
is. A lombosmohákkal borított fűz- és égerfacsonkokon Dryopteris carthusiana, D. cristata
és Athyrium filixfemina nő.
Kialakulóban lévő égerláp ( 4. melléklet)
A mocsárrét és a nádas határán égerláp van kialakulóban. 60-90 %-ban záródott, 3-6 m
magas lombkoronaszintjét túlnyomóan Alnus glutinosa alkotja, mellette jelentős a Salix
cinerea aránya. Ezekhez Salix pentandra, Frangula alnus és Prunus padus elegyedik. Gyér
cserjeszintjében gyakori a Ribes nigrum. Gyepszintje a fák „lába" körül sűrűbb, a fák közti
tereken ritkább. Gazdag Athyrium filixfemina, Dryopteris carthusiana és D. cristata
harasztokban.
A láprét-komplexumot lóherés mocsárrét, magaskórós gyomnövényzet, illetve kistáblás
mozaik övezi.

A Belső-Égés-láprét-komplexum értékes növényfajai
A láprét-komplexumban megfigyelt növényfajok közül 1 fokozottan védett, 4 Hargita
megyében védett, 15 vöröslistás, 16 reliktum jellegű faj: 26
Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Waldst. et Kit. ex Willd.) Asch. et Graeb. (rei;
álrétek; 5-10 tő), Calamagrostis canescens (Web. ex F.H. W. Vigg.) Roth (HRv, rei; nád; 100
tő), Carex appropinquata Schumach. (rei; ülrét, álrétek, nád; 100 tő), Carex diandra
Schrank (vl, rei; ülrét, álrétek; d), Carex dioica L. (vl, rei; ülrét; 10-50 tő), Carex buxbaumii
Wahlenb. (HRv; ülrét; 10-50 tő), Carex limosa L. (vl, rei; álrétek; 10-50 tő), Carex nigra (L.)
Reichard (rei; ülrét, álrétek; 100 tő), Cicuta virosa L. (vl; mocs; 5-10 tő), Comarum palustre
L. (vl, rei; ülrét, álrétek, É-RFŰláp, Éláp; d tő), Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (vl; ülrét,
álrétek; 10-50 tő), Dryopteris cristata (L.) A. Gray (vl, rei; É-RFŰláp, Éláp, álrétek; 10-50 tő),
Epipactis palustris (L.) Crantz (vl; álrétek, ülrét; 10-50 tő), Equisetum palustre L. (HRv;
ülrét, álrétek; d tő), Fritillaria meleagris L. (vl; mcsrét; 100 tő), Ligularia sibirica (L.) Cass.
(fv, vl, rei; ülrét, álrétek, klrét, nád; 500 tő; feltételezhetően 1976 után szaporodott el a ma
ismert mértékben), Lysimachia thyrsiflora L. (vl, rei; É-RFŰláp, Éláp; 5-10 tő), Menyanthes
trifoliata L. (vl; álrétek, É-RFŰláp, Éláp, nád; d tő), Polemonium caeruleum L. (vl, rei; ülrét,
álrétek, nád; 10-50 tő),Primulafarinosa L. (vl, rei; ülrét; 10-50 tő),Ribes nigrum L. (vl, rei;
É-RFŰláp, Éláp, nád; 5-10 tő), Salix pentandra L. (HRv, rei; ülrét, álrétek, É-RFŰláp, Éláp;
10-50 tő), Salix rosmarinifolia L. (vl; álrétek, nád; d tő), Veratrum album L. (rei; ülrét,
álrétek; 10-50 tő).
További ritka fajok: Carex cespitosa L. (álrétek; 50-100 tő), Carex canescens L. (nád;
50-100 tő), Dianthus superbus L. (ülrét, álrétek; 10-50 tő), Eleocharis quinqueflora (F.
Hartmann) 0. Schwarz (álrétek, nád; 50100 tő), Eriophorum latifolium Hoppe (ülrét,
álrétek; d), Hieracium aurantiacum L. (álrétek; 5-10 tő), Lathyrus palustris L. (álrétek,
É-RFŰláp, Éláp, nád; 10-50 tő), Parnassia palustris L. (ülrét, álrétek; 100 tő), Pedicularis
palustris L. (álrétek; 5-10 tő), Polygonum bistorta L. (álrétek, ülrét; 10-50 tő), Ranunculus
26
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lingua L. (É-RFŰláp, Éláp; 5-10 tő), Valeriana dioica L. (álrétek, ülrét; 5-10
palustris L. (álrétek, ülrét, É-RFŰláp, Éláp; 50-100 tő).

tő),

Viola

•ÖSSZEGZÉS
A vízkerti láp közel háromnegyedét fás (rettyefűz-láp, nyíres rekettyefűz-láp és ligeterdő
felé átmenetet mutató égerláp), egynegyedét fátlan lápi vegetáció (nem zsombékoló
magassásrét és átmeneti láprétek) borítja. A láp természetvédelmi szempontból legértékesebb részeit a láprétek képezik. A lápi magaskórós és a fűzláp elözönli a láprét- és
magassásrét-foltokat.
Az omlásalji láp közel négyötödén fátlan lápi vegetáció (nádas, nem zsombékoló
magassásrét, tőzegmohás átmeneti láp, üde és átmeneti láprétek, lápi magaskórós), egyötödén égeres rekettyefűz-láp található. A Csíki-medencében egyedülálló tőzegmohás átmeneti
láp az eredeti ásványvizes forráslápi vegetáció utolsó refúgiuma. Terjedőben van a nádas,
illetve a magaskórós gyomnövényzet.
A lágyszárú hidegidőszaki reliktumok mindkét lápban végveszélyben vannak: elszigetelt
kis egyedszámú populációik egyre kisebb területen találják meg életfeltételeiket.
A Belső-Égés-láprét-komplexumot nádas, nem zsombékoló magassásrét, mészkedvelő
üde láprét, átmeneti láprétek, kiszáradó láprét, lápi magaskórósok, rekettyések, égeres
rekettyefűz-láp és kialakulóban lévő égerláp borítja. A nádas elfoglalta a láprét-komplexum
több mint felét. Az előretörő nádasok, magaskórósok és rekettyések szorításában a láprétek
egyre zsugorodnak.
Az értékes növényfaj-populációk többsége kis egyedszámmal rendelkezik, és a vegetációdinamikai folyamatok által veszélyeztetett.
A vizsgált lápok jelen állapotukban nem hagyhatók magukra, fokozott védelmet, rehabilitációs beavatkozásokat és kezelést igényelnek. Ezek hiányában élőhelyi és faji diverzitásuk
drasztikus csökkenése, a növényritkaságok kipusztulása várható.
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A CSÍKSZENTKIRÁL YI BORSÁROS-LÁP ÉS A CSÍKVEREBESI...
EVALUAREA BOTANICÁ A MLA~TINILOR DIN DEPRESIUNEA INFERIOARÁ A
CIUCULUI

Rezumat

in perioada 2004-2009, in vederea evaluarii botanice a mla~tinilor, am efectuat
numeroase cercetari pe teren. in mla~tinile studiate, am realizat descrierea habitatelor ~i
harti ale vegetatiei actuale. Ín cursul cartarii vegetatiei, am urmat Sistemul General Nafional
de Clasificare al Habitatelor al lui Bölöni et al. (2007), elaborand subcategorii de habitate
noi, adaptate particularitatilor zonei.
Luand in considerare starea lor actuala, se poate afirma ca mla~tinile au nevoie de
proteqie stricta, de interventii de reabilitare, precum ~ide masuri de ocrotire ~i conservare.
Ín lipsa acestor masuri mla~tinile vor fi ocupate de comunitati cu Filipendula ulmaria,
stufüri~uri, tufari~uri cu zalog ~ide paduri mlastinoase cu anin negru. Totodata, diversitatea
habitatelor ~i a speciilor se va diminua semnificativ.
SURVEY ON THE BOTANICAL STATE AND VEGETATION CHANGE OF THE
SWAMPS OF THE LOWER CIUC BASIN

Abstract
The survey on the actual vegetation was carried out during elaborate field trips between
2004-2009. For the habitat descriptions of the swamps under significant anthropogenic

effect and characterized by various degradation rates and succession states an actual
vegetation map was compiled. During mapping local habitat categories based on
physiognomic-habitat criteria were separated modelling the General National Habitat
Classification System (Á-NÉR - Bölöni et al. 2007).
ln their present state, the swamps of the Ciuc (Csík) Basin need strict protection,
rehabilitation as well as management. Without these, the moor area is occupied by tall herb
communities, reedbeds, willow and alder swamps and as a result, the habitat and species
diversity of the moorlands seriously decreases.
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1. melléklet.
A vízkerti láp vegetációs egységeinek fajlistája
Jelmagyarázat: msrét - nem zsombékoló magassásrét, álrét - átmeneti láprét, lmkórós lápi magaskórós, RFŰláp - rekettyefűz-láp, NYÍ-RFŰláp - nyíres rekettyefűz-láp, ligÉláp ligeterdei típusú égerláp; 1 - ritka, 2 - szórványos, 3 - gyakori
Acer neEJundn
Achillea millefolium
Aef!.O/Jodium podaf!.raria
Af!.rostis stolonifera
Alnus f!./utinosa
Alnus incana
Anf!.elica palustris
Anf!.elica sylvestris
Anthriscus svlvestris
Arctium tomentosum
Arrhenatherum elatius
Artemisia vu/f!.aris
Athyrium filix~femina
Betula humilis
Betula /Jendula
Betula pubescens
Betula x zimpelii
Bidens tripartitus
Briza media
Bromus hordaceus
Calamagrostis canescens
Caltha /Jalustris
Calvstef!.ia sepium
Campanula patula
Cardamine pratensis
Carexacuta
Carex acutiformis
Carex aDDropinquata
Carex caespitosa
Carex diandra
Carex disticha
Carexelata
Carexnif!.ra
Catabrnsa aquatica
Chenopodium album
Chenopodium !{laucum
Cicuta virosa
Cirsium canum
Cirsíum palustre
Círsíum rívulare
Cirsíum canum x palustre
Camus sanf!.uinea
Cucubalus baccifer
Dactvlorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata
Deschampsia caespítosa
Dianthus superbus
Draba nemorosa
Echinocystis lobata
Eleocharis uníglumis
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Poa trivialis
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msrét
Pnnulus tremula
Potentilla erecta
Prunus avíum
Prunus /Jadus
Pvrola rotundífolía
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus fícaria
Ranunculus re/Jens
Ranunculus sceleratus
Ríbes níf!rum
Rosa canína
Rumex acetosa
Rumex obtusífolíus
Salíxalba
Salíx cinerea
Salíx fraf!í/ís
Salíx pentandra
Salíx purpurea
Salíx rosmarínífolía
Salíx tríandra
Salíx fra2ílís x /Jentandra
Scír/Jus svlvatícus
Scutellaría f!a/erículata
Senecio paludosus
Solanum dulcamara
Sonchus arvensís
Stachvs palustrís
Stellaría J!raminea
Stellaría nemorum
Stellaría palustrís
Succísa pratensis
Svm/Jhvtum officina/e
Taraxacum officina/e
Thalictrum lucidum
Trífolium hybrídum
Trífolíum pratense
Tríf!/ochin /Jalustre
TvDha latífolía
Urtica dioica
Valeriana dioica
Valeriana officina/is
Valeríana sím/Jlícífolía
Viburnum lantana
Viburnum opu/us
Vicia cracca
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2. melléklet.
Az omlásalji láp vegetációs egységeinek faj listája:
Jelmagyarázat: nád - lápos, tőzeges nádas, msrét - nem zsombékoló magassásrét, táláp tőzegmohás átmeneti lápok, cssülrét - csőrös sásos üde láprét, izsülrét - iszapzsurlós üde
láprét, gysülrét - gyapjúsásos üde láprét, lmk - lápi magaskórósok, É-RFŰláp - égeres
rekettyefűz-láp.

Aulacomnium /Jalustre
Spha1mum ma}!ellanicum
TomentvDnum nitens
Achillea millefolium
Aef!O/Jodium poda}!raria
A}!rostis capillaris
Alisma planta}!o-aquatica
Alnus J!lutinosa
Alnus incana
An}!elica sylvestris
Anthoxanthum odoratum
Arctium laDDa
Arctium tomentosum
Artemisia vulJ!aris
Betula pendula
Betula pubescens
Briza media
Bromus hordaceus
Caltha /Jalustris
CalvsteJlia sepium
Cam/Janula /Jatula
Cardamine /Jratensis
Carexacuta
Carex dioica
Carexelata
Carex ni}!ra
Carex rostrata
Centaurea stenolepis
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium aroense
Cirsium canum
Cirsium palustre
Comarum palustre
Cucubalus baccifer
Dactylis J!lomerata
Dactylorhiza maculata
Daucus carota
Drosera lonJlifolia
Drosera x obovata
Echinocystis lobata
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Epilobium palustre
Epilobium paroiflorum
Epipactis palustris
Equisetum aroense
Equisetum jluviatile
Eauisetum /Jalustre
Eri2eron annuus
Erio{Jhorum an2ustifolium
Festuca rubra
Fili{Jendula ulmaria
Fran2ula alnus
Fritillaria melea2ris
Galium uli2inosum
Geranium {Jalustre
Heracleum sphondylium
Hieracium aurantiacum
]uncus articulatus
Lathyrus palustris
Lathyrus pratensis
Li[(ularia sibirica
Linum catharticum
Listera ovata
Lotus corniculatus
Lvchnis fl,os-cuculi
Lvcopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vu/f!.aris
Lythrum salicaria
Menyanthes trifoliata
Myosotis palustris
Parnassia palustris
Pastinaca sativa
Pedicularis Palustris
Persicaria bistorta
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phraf{mites australis
Picea abies
Populus tremula
Potentilla erecta
Prunella vu/J!aris
Salix cinerea
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix rosmarinifolia
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1

1

-

1

-

-

2

1

-

2

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

-

1

-

1 juv.

-

1 juv.

-

-

1

-

-

-

-

1

2

-

1

-

-

-

1
-

2

-

2
-

-

1

1

-

2
-

1

2

-

-

1

2

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

2
-

2

1

-

-

-

1

-

-

1

3

-

1 juv.

-
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-
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1

1

-

1
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Ranuncu/us acris
Ranunculusficaria
SanRuisorba officina/is
Saxifraua hircu/us
Scirpus sylvaticus
Symphytum officina/e
Taraxacum officina/e
Trifolíum pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Valeriana dioica
Valeriana officina/is
Viburnum opulus
Vicía cracca

izs
ül rét

gys
ül rét

lmkórós

1

1

1

1

-

-

-

1

-

1

1

-

1

1

2

-

2
2
2

1

-

-

1

1

-

2
-

-

CSS

msrét

táláp

-

1

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

1

2

1

-

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

ÉRFŰ

ülrét

nád

-

-

láo
-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

1

1

-
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KEREKES SZILÁRD
3. melléklet:
A

tőzegmohás

Felvétel száma
Felvétel ideje
Terület [m']
Borítás
!mohaszint[%]
bepszint [%]
Gyepszint magassága [cm]

1

átmeneti lápokon készült cönológiai felvételek:
1

2

1

3

1

4

Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Tomentypnum nitens
4
Spha!(num ma!(ellanicum
1
Carex dioica
Carexni!(ra
+
Carex rostrata
+
Comarum palustre
Drosera an!(lica
1
Eriophorum angustifolium
4
+
Parnassia palustris
Saxifra!(a hirculus
Molinio-Arrhenatheretea
Achillea millefolium
Anthoxanthum odoratum
+
Briza media
Epipactis palustris
Festuca rubra
+
Lathyrus pratensis
Potentilla erecta
1
Prunella vul!(aris
Salix rosmarinifolia
1
Filipendulo-Petasition
An!(elica sylvestris
+
Equisetum arvense
Filipendula ulmaria
+
Geranium palustre
Lysimachia vulgaris
+
Lythrum salicaria
Salicion cineraee
Betula pendula (juv.)
Salix cinerea (juv.)
Salix pentandra (juv.)
Magnocar1c10n
Carexacuta
Galium uli!(inosum
+
Valeriana officina/is
Calthion
Equisetum palustre
Scirpus s lvaticus
Phragmitetea
Equisetum jluviatile

5
4
75
100
70

6

7 1 8 1 9
2009. VII. 28.
4
4
4
4
70
100
50
75
100
80
80
75
60
60,80 60
50
1

K

AD

3-5
+-2

3

4

3

4

4

5

v

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3

3
2

IV

v

+

+
+

-

-

+

+
4

-

3
+

2

-

3
3
+
-

-

-

3
2

1
+

11
1

-

+

III
III

5
+

3

3

3

+

+

+

3
+

3
+

v
v

-

-

-

-

3
+
-

-

-

1

-

+

+

+

-

-

+

-

-

11
1

+
+
+

-

IV

1
+

-

III

-

v

+

v

3
2
-

5
+

-

-

3

+
r

-

-

+

+

-

+

+

+

+

-

+

+
+

+

-

+

-

-

-

1

+

-

+
+

+
+
+

+

-

-

+

1

+
+

+

+
+

+
-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

1

+

+

+

IV

+

+

IV

-

-

11
11

+

+
+
+
+
+

-

-

-

+
+

+
+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

+

-

-

+
+

-

-

-

-

-

-

+
+

+

+

-

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

1

-

+
+

+

tőzegmohás

+

v

1
+-3
+-3
+
+-1
3-5
+
r
+
+
+
+-1
+
+
+-1
+
+-1
+
+
+
+
+
+

-

1

+

IV

-

-

11

+

-

+

III

+
-

+
+

2
+

v

-

-

11

+-2
+
+

11
11

+
+

IV

+-1

-

+

+

1

-

+
+
+
+
+

-

Felvételek helye: 1-3, 9 - Omlásalji-láp, északi
láp, déli tőzegmohás átmeneti láp.
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1

2009. VII. 24.
4
4
4
4
100
100
100
50
100
90
90
90
30,80 30, 90 30,80
60

+

+

1

11

átmeneti láp, 4-8 - Omlásalji-

+
+
+
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4. melléklet:
A Belső-Égés-láprét-komplexum vegetációs egységeinek fajlistája
Jelmagyarázat: nád - lápos, tőzeges nádas, msrét - nem zsombékoló magassásrét, ülrét üde láprét, álrét - átmeneti láprét, klrét - kiszáradó láprét, lmkórós - lápi magaskórósok,
É-RFŰláp - égeres rekettyefűz-láp, Éláp - égerláp.
nád

Aulacomnium palustre
Climacium dendroides
Drepanocladus aduncus
Achillea millefolium
ARrostis canina
Alchemilla monticola
Alnus Jdutinosa
AnJlelica svlvestris
Anthoxanthum odoratum
Athvrium filix-femina
Betula pendula
Betula pubescens
Briza media
Calama}lrostis canescens
Caltha pa/ustris
Campanula cervicaria
Cardamine pratensis
Carexacuta
Carex acutiformis
Carex aDDropinquata
Carex buxbaumii
Carex caespitosa
Carex canescens
Carex diandra
Carex dioica
Carex disticha
Carex echinata
Carexelata
Carex elon}lata
Carex{lava
Carex /epidocarpa
Carex limosa
CarexniRra
Carex ovalis
Carex Danicea
Carex rostrata
Carex vu/pina
Cicuta virosa
Cirsium canum
Cirsium palustre
Cirsium rivulare

rnsrét

ülrét

álrét

klrét

-

-

2

1-2

1

-

-

2

1-2

1

lmkórós

É-RFű

-

-

-

-

-

2

1-2

1

-

1

-

-

1-2

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

1-2 j.

-

1

-

-

1

-

1
-

1

1-2

1

-

-

-

2
1

-

1
-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1 juv.

-

-

-

1 juv.

-

-

-

2

1-2

1

-

-

-

1

2

-

1

-

-

-

-

1

-

-

2
1

1

1

1
1

3
-

-

1
-

-

2
1

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Éláp

láp

2
1

-

-

-

3
1

-

-

1
2

2

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1-2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

2-3

-

1

1

2
1-2
-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2
1
1

1

-

-

-

-

-

2-3
1

1
-

-

1
1-2

-

-

2
2

-

2
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

3

-

-

-

2-3
1

-

-

-

-

-

-

1

-

1-2

-

1

-

-

-

-

-

1
2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

397

KEREKES SZ/JÁRD
nád

Cruciata J?labra
Cucubalus baccifer
Dactylis J?lomerata
Dactylorhiza incarnata
Danthonia a/pina
Deschampsia caespitosa
Dianthus superbus
Doronicum austriacum
Dryopteris carthusiana
Dryopteris cristata
Echinocystis lobata
Eleocharis QuinQue{lora
Epilobium hirsutum
E/Jipactis Palustris
Equisetum arvense
Equisetum {luviatile
Equisetum palustre
Eriophorum latifolium
Euphrasia stricta
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
FranJ?ula alnus
Galium palustre
Galium uliJ?inosum
Gentiana pneumonanthe
Geranium palustre
Geum rivale
Glyceria maxima
Hieracium aurantiacum
Humulus lupulus
juncus articulatus
_funcus conJ?lomeratus
_funcus effusus
Lathyrus palustris
Lathyrus pratensis
Ligularia sibirica
Linaria vu/Jlaris
Linum catharticum
Lychnis {los-cuculi
Lycopus europaeus
Lysimachia thyrsi{lora
Lysimachia vulJ?aris
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Menyanthes trifoliata
Molinia coerulea

398

-

msrét

álrét

klrét

lmkórós

É-RFŰ

Éláp

láp

1

2

-

-

-

1-2

1

-

2
1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1
1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

2
2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
-

-

ül rét

-

-

-

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

1
2
2
2

-

1

2
2
2

2-3
1-2
1-2

1-2

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

3
-

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1-2

1

1
1
2-3

1

3

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1
1-2

-

-

1

-

-

-

2
2
1
1

1

-

-

2

1

-

-

1
-

1
2
1
2

2
-

-

-

1

-

-

1

-

2
1
-

-

-

-

1

2
1
1

2
2

-

2
1-2
3

1
1

1

-

-

1

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1
1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1
1
1

-

-

-

2
1

1
1

-

-

1
1

1

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1-2
1-2

-

1

-

-

1
2
1
1
1

1
1-2
2

-

-

-

-

-

1

3

1

-

-

1
1
1
1
-

1
-
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nád

Myosotis palustris
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Pedicularis /Jalustris
Persicaria bistorta
Peucedanum /Jalustre
Phalaris arundinacea
Phra}!mites australis
Poa /Jratensis
Poa trivialis
Polemonium coeruleum
Polvrwla amarella
Polvrwnatum multi{lorum
Populus tremula
Potentilla erecta
Potentilla palustris
Primula f arinosa
Prunella vul}!aris
Prunus padus
Ranunculus acris
Ranunculus lin}!ua
Rhinanthus minor
Ribes ni}!rum
Rubus idaeus
Rumex aquaticus
SalU: caprea
Sali:!<: cinerea
Sali:!<: elaeal(nos
SalU: pentandra
SalU: rosmarinifolia
Salvia pratensis
Scir/Jus svlvaticus
Scutellaria Ralericulata
SecuriRera varia
Selinum carvifolia
Senecio paludosus
Solanum dulcamara
Succisa pratensis
Svm/Jhvtum officinale
Tanacetum vul}!are
Thalictrum aquileRiifolium
ThelvDteris palustris
Trifolium pratense
Trifolium spadiceum
Trisetum flavescens
Typha latifolia

msrét

-

-

-

-

-

-

1
-

-

3

-

ül rét

álrét

klrét

-

2-3
1
1
2
1
1
2

1

-

-

-

-

1
2

1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1 juv.

2

2-3
2

1

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1-2

1

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1
1

1

-

2 juv.

-

-

1 juv.
-

1 juv.
1

-

-

-

-

1

2

-

1
1

-

-

2-3
1

1
-

-

-

2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

1
1
-

-

-

-

-

1
1-2
-

1

-

1
2

-

Éláp

láp

1

1

-

1
1

2
-

-

-

-

1

-

-

É-RFŰ

1
-

-

-

lmkórós

-

2

1
1
1-2
1
1
1

-

-

1
-

1 juv.

1

-

2

3
-

2

1

1
-

-

-

1
1

1

2
2
-

-

-

-

-

1
1

1
1

1

1

-

-

-

-

1
-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-2

-

-

-

-
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nád

Urtica dioica
Valeriana dioica
Valeriana officina/is
Valeriana simplicifolia
Veratrum album
Viburnum opulus
Vicia cracca
Viola canina
Viola palustris
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msrét

ülrét

álrét

-

-

-

-

-

-

1

1-2
1

1

-

-

klrét

lmkórós

É-RFŰ

-

2
-

-

Éláp

láo

-

-

-

1

-

-

2

1
1

1

-

-

-

-

-

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

2
-

2
1-2

-

-

1

1

-

A GYIMESI-HÁGÓ KÖRNYÉKÉNEK FLÓRALISTÁJA
1. RÉSZ

Pálfalvi Pál
„ Csűrös-Káptalan Margit és Csűrös István
egyetemi mentoraim emlékére, a tanítvány szeretetével"

•BEVEZETÉS

Természetföldrajzi jellemzők
A Gyimesi-hágó környéke (Fügéstelek, Szermászó) a Keleti-Kárpátokban a Tatros forrásvidékét keretező Gyergyó-Békási hegyvidék Naskalat hegycsoportjának DK-i nyúlványain, 1
az Olt és a Tatros vízválasztóján található, 1159 m tszf-i magasságon. Az általunk florisztikailag tanulmányozott mintegy 12 km 2-nyi terület a Gyimesi-hágó (1159 m) - Pogányhavas
(1352 m) - Jáhor (1330 m) és Sárigbütü (1233 m) - Laposhavas és Kőalja (1280 m) Széphavas (1342 m) - Kincskő-Kabalahágó - Csapóoldal (Kód) - Kommandó
(Rána-Ciherek pataka-száda, 910 m) (1. kép), illetve a Gyimesi-hágó - Fügés telek - Rótamosó (a Tatrostól D-re) és Bükktető (1267 m) - Dobálok pataka - Bükkészka pataka (a Tatrostól
K-re), valamint a völgytalp Bükkloka (Fagetel: Szépvíz község) (2. kép), Sántatelek-Komját
(Izvorul Trotu~ului-Comiat (3. kép): Gyimesfelsőlok község), a helyiek által „Hegyaljának"
nevezett településrészek hegyes, keskeny patakvölgyekkel szeldelt vidékén terül el. A kutatott terület biokartográfiai kódja az UTM lOxlO km 2-es hálózatos rendszerében: MM 14
(Bükkloka - Csíkszépvíz) és MM 15/25 (Sántatelek, Komját - Gyimesfelsőlok). 2
Területünk hegyei általában 1000-1200 (1300) m közötti magasságúak. A környék legkiemelkedőbb pontját az 1352 m magas Pogányhavas képezi. A már fennebb jelzett gerincből DK, Kés ÉNY irányba nyúlnak: 1. Pogányhavas - Szőroldal - Gyimesi-hágó - Fügéstelek
- Rótamosó; 2. Jáhor és Sárigbütü; 3. Széphavas - Kurucoldal - Csapó; és a 4. Széphavas Kincskő-Kabalahágó - Csapóoldal (Kód) gerince - Kommandó. A hegyek és hegylábak
oldalai változatos expozicíójúak, dőlésszögük 10-55 (60) között változik.
A széles hegyhátakkal, néha V alakban mélyült széles völgyekkel elválasztott gerincek
közül DK-i és K-i irányba futnak a táj Récéd, Sárigbütü (időszakos),Jáhor, Barlangos, Kuruc
és a Csapóoldalából eredő kisebb patakok (Csapó-, Pórák-,Jánik- és Gerczulyok-pataka). A
Bükktető „hátában" eredő Dobálok- és Bükkészka patakok ÉNY felé folynak. A mellékpatakokat a kelet felé folyó Tatros (régi nevén Tatáros) gyűjti össze. A Kuruc patak mellett, kb.
1OOO m tszf-i magasságban 1931-től néhány helyileg használt borvízforrás tör felszínre. 3 A
terület jellegzetes kőzettani felépítése (homokkő- és márgarétegződés) következtében dús
vízhálózatú (0,5-0,7 km/ km 2). A talajvíz magasan álló 2-3 m, 4 helyenként stagnáló (a Tatros
0

1
2
3
4

HAJDU-MOHAROS ET AL. 1993.
LEHRER 1977.
BÁNYAI 1931.
MONOGRAFIA GEOGRAFICÁ 1960.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 401-426.

401

PÁLFALVI PÁL

1. kép. A Gyimesi-hágó környékének panoramikus látképe a földrajzi nevek (helynevek)
megjelölésével. (Fotó: Pálfalvi P. 2008. július 29.)

mellékén, a Récéd pataka hídjánál). A víz esése 4 km-en (Récéd pataka száda és a Ciherekpataka száda között) kb. 90 m.
Földtani-geológiai szempontból a Gyimesi-hágó és környéke a belső homokkő (flis)
zónához tartozik és a mélységi kristályospala alapra az alsókréta időszakában lerakódott
üledékes kőzetek képezik. Preda és munkatársai kutatásaiból5 kitűnik, hogy a Tatros-völgyi
homokkő zóna alsókréta időszakából származó rétegek mintegy 13 km szélesen terülnek el.
Ezek keleten a tarkői homokkő és nyugaton a kristályospalák külső szinklinálisa között
fekszenek, míg közöttük törésvonalak képezik a határt. A területet a homokkő, márga,
márgás mészkő sötétszürkés, kalciterekkel tarkított rétegei alkotják, amelyek a Gyimes-hágó
környékén és a Fügés teleken (Szépvíztől ÉK-re) jelennek meg. Herbich megjegyzi6 e rétegek
kövületszegénységét, jelezve a közeli Görbepatak völgyéből az Aptychus Diday Coq. és egy
Meandrina fajt. A völgyek oldalában helyenként Tintinida és Aptychus maradványokat
hordozó márgás-mészkőszirtek emelkednek ki, melyek a Lunca rétegek tithonikus (felsőju
ra) korából valók. Tájképileg szépek, botanikai szempontból érdekesek a Pogányhavas ÉNY-i
oldalán, a Laposhavas-Kőalján és a Kincskő-Kabalahágó gerincén kibúvó sziklaalakzatok. A
Tatros és mellékpatakainak völgyfenekei negyedkori folyamüledékek.
A szakirodalom7 adatai/leírásai és eredeti talaj próbák (11 talajpróba) alapján azonosított
talajtípusok a következők: 1. hegyvidéki, podzolosodott savanyú barna erdei talaj; 2. gyengén meszes, barna erdei talaj és másodlagosan kötött, hegyvidéki barna váztalaj (Ranker); 3.
másodlagosan gyepesedett savanyú barna erdei talaj; 4. meszes, barna öntéstalaj; 5. rendzin.
A talajok kémhatása 3,5-4,0 Qáhor, Kőalja) - 8,0 (Pogányhavas); humusztartalma 5,0052
Qáhor), 5,0568 (Sárigbütü) és 9,1132 (Kőalja) valamint 23,2096 (Pogányhavas) közötti
értékeket mutat. A talajok mésztartalma és nedvessége élőhelyenként változó. 8
Alábbiakban, a rendelkezésünkre álló szakirodalmi9 és a gyimesfelsőloki-nyíresaljai
(Paltini~-i) meteorológiai pont (900 m tszf-i magasság) adatai alapján jellemezzük területünk
helyi éghajlatát. Köppen szerint területünk a mérsékelt kontinentális éghajlati övbe tartozik,
boreális-montán (hegyi) jellemzőkkel. Boreális, nedves éghajlatát kemény telek és hűvös
nyarak jellemzik. Az évi középhőmérséklet 4-6°C közötti (Csíkszereda 5,94 °C). A legmagasabb hőmérsékleti érték melyet Nyíresalján mértek +32,6 °C (1954.VIII.29.), a legalacso5
6
7
8
9
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nyabb pedig -28,6°C (1954.II.20.). A hőmérséklet nem hivatalos legalacsonyabb mért értéke
-3 7 ,7°C (1985 januárja). A borultság évi középértéke 6,2. A derűs napok száma 80-100, míg
a borús napok évi középszáma 160-180 nap között ingadozik. A Gyimesfelsőlokon hulló
csapadék évi mennyisége 700-800 mm (Nyíresalján 728 mm, Csíkszeredában 589 mm), de
a hegyekben akár az 1000 mm-t is elérheti. A 24 óra alatt hullott legnagyobb mennyiségű
csapadék Gyimesfelsőlokon 75 mm (1952.VII.26.). Nem ritkák az anyagi kárral, emberáldozattal járó felhőszakadások, áradások (Komjátpataka, 1965). A rendelkezésünkre álló adatok
szerint a 2005 júliusi esőzésekkor 160-180 l/ m 2 csapadék hullott és 2005. július 13-án a
Tatros vízhozama 2800 ljsec volt (mintegy 100-szorosa a normális hozamnak) a Hidegségszádánál. A csapadék eső és hó formájában hull. Az eső többnyire DNY, NY, ÉNY-ról érkezik.
Az évi havazásos napok száma 40-80, a hullott hóréteg vastagsága a hegyekben elérheti a
2-3 m-t is. Az uralkodó szélirány télen É, ÉNY, tavasszal D, DK, nyáron Dés K, és ősszel DNY,
ÉNY, ritkán NY-i irányú. A Gyimesi-hágó környékén helyi szelek létét észlelhetjük.

Kutatástö rténet
A Gyimesi-hágó környéke florisztikai és vegetációs értékeinek részletes feltárása napjainkig késett. A botanikusok elkerülték, részletező kutatást, feltárást nem végeztek itt. A
Gyimesek botanikai és etnobotanikai kutatásának történetét (kutatástörténeti térképpel)
szemléltetve magunk tettük közzé, jelezve a Gyimesi-hágó környéki adatokat is. 10
Benkő József, „a székely flóra első rajongó lelkű kutatója" jelzi a szarvasgomba gazdagságát a Gyimesekkel határral bíró csíkí falvak erdeiben. Erről így ír: „Ennek a falunak
[Csíkszentdomokos], valamint Szentmihály, Szenttamás ésjenőfalva községeknek a területén nagyobb bőségben termett, mint másutt a szarvasgomba (Lycoperdon cervinum), s
a zab aratása előtt szedik. "11
Benkő Károly 1853-ban a következőkkel egészíti ki a szarvasgombákról írottakat: „ .. .legbővebben Sz.Mihály és Szépvíz határán terem igen jó szamatú és sok formájára hasonlít
a földi pityókához, apróra vágva száraztalják, sem főve nem használják, hanem reszelve,
mint fűszert, ételekbe hintve és így egyike azok közül a kényelmeseknek. " Továbbá a
szentgyörgy gomba (kucsmagomba) és mintegy 14 „orvosi fű " csíki népi felhasználását és
lelőhelyeit írja le. Megemlíti a szarvasnyelvű fű (Scolopendrium=Phyllitis scolopendrium)
gyógynövényként (,szárazbetegség" tüdőbaj ellen) való felhasználását is Csíkszentmihály
10
11
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és Delne lakói által. „ Vannak még több

nemű feles hasznos füvei, növényei Csík, Gyergyó
és Kászonoknak, de szakértő füvész kívántatik fölkereséseikre, terjedelmes leírásaikra,
megismertetéseikre és utasítására haszonra fordíthatásaiknak ". 12

Az első, valóban edényes flórára utaló adatok Baumgarten segesvári gyógyszerész-botanikusról, Erdély első flóraművének megírójától származnak, 1816-ból. Ő 1814 augusztusában Székelyudvarhely felől érkezett Csíkba, gyűjtött Csíkszereda környékén és útját Csíkszépvízen keresztül, a „régi csángóúton" folytatta a Tatros völgyében. Csíkszépvíz környékéről jelzi a Lilium martagon, Pyrola media, Atragene alpina (Clematis alpina) és a
Fumaria capnoides (Corydalis capnoides) fajokat. Területünkön a Széphavason pedig a
Pimpinella orientalis (Pimpinella major) és aHypochoeris uniflora taxonokat gyűjti. 1 3 Itt
jegyezzük meg, hogy Soó és munkatársai, bár kiváló botanikai eredményeket mutatnak fel
a Székelyföldről, 14 nem szentelnek különösebb figyelmet e vidék növényvilágának részletes
megismerésére. Soó így ír: „... az igazi alpin flóra hiányzik, kiterjedt lúcosai és bükkösei
egyhangúak, fajokban szegények". 15 Jellemző példa az Anemone narcissijlora esete, melyet Soó székelyföldi flóraművében nem is sorszámoz és „delenda "(kétes) minősítéssel veszi
lajstromba, 16 bár a növény tömegesen virágzik a Gyimesi-hágó környékén és Gyimes hegyein. Ugyanez a helyzet aHypochoeris unijlora-val, melyet már Baumgarten jelez a Széphavasról17 és jelen is van Gyimes flórájában (a Gyimesi-hágó havasi kaszálóin is), melyet Soó két
kérdőjellel illet és szintén nem sorszámoz. 18
Az alábbiakban közlésre kerülő flóralista összeállítója/szerzője 1968-1971, 1976 és 1982ben kisebb-nagyobb megszakításokkal napjainkig végzett részletező florisztikai és társulástani (cönológiai) kutatásokat a Gyimesi-hágót körítő területeken. A vidék florisztikai
vázlatát, a flóra bio-ökológiai jellemzőit 1995-ben tette közzé, melyben 565 fajt jelez: 31
gomba-, 22 zuzmó- és 12 mohafajt illetve 500 edényes növényt - 15 faj páfrányt és 485 faj
virágos növényt. 19 A florisztikai-vegetációs feltárást 1981.Vll.27-től a Tatros felső folyásának
vízgyűjtő medencéjére - egész Gyimes területére kiterjesztette a történeti határig -, mely
végül népi növényismereti ( etnobotanikai) jellegű lett.
Nem lévén tárgya közleményünknek, nem tárgyaljuk a Csíki-havasok (Gyimesek) növénytakaróját, növénytársulásait - bár 150 cönológiai (társulástani) felvételt készítettünk csak a
Gyimesi-hágó környékén - csupán megjegyezzük, hogy Csűrös és munkatársai 20 , Kovács és
Prepelita21 , György és munkatársai 22 , Epuran 23, illetve Kovács 24 dolgozataikban adatokat
közölnek a Gyimesek térségéből, a Pogányhavas, Szermászó és Sárigbütü növénytársulásairól is.

Kutatásmód
A már előzőekben jelzett időszakban, de különösen az 1968-1971, 1976 és 1981 években,
majd kisebb-nagyobb megszakításokkal napjainkig mintegy 35 alkalommal (kb. 60 terepnap) részletes terepbejárásaink, állomány felvételezéseink, a terepen azonosított fajok
jegyzéke képezi a közlésre kerülő flóralista alapját. Az egyes taxonokkal kapcsolatosan
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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feljegyzésre kerültek a termő- és élőhelyre (habitat), a lelőhelyre (helynév = földrajzi név),
a populáció nagyságára vonatkozó adatok. A dokumentációs anyagot herbáriumi példányok
(egyes jellegzetes fajok), fekete-fehér fényképfelvételek - 2006-tól színes, digitális fotók,
150 növénytársulástani felvétel, terepi vázlatrajzok stb. képezik.
Az edényes növén?ek meghatározása a Flora RPR-RSR 1-XIII. (1952-1976), az Iconografia (1977), Simon 2 és Ciocárlan 26 nevezéktana és képanyaga alapján történt. A „Függelékben" szereplő gombákat és a mohákat Csűrös-Káptalan Margit, míg a zuzmókat Codorean
V. (akik azóta az égi mezőkön botanizálnak) határozták meg. A flóralista összeállításakor arra
törekedtem, hogy egyszerű, könnyen használható legyen és a terepi bio-ökológiai valóságot
tükröző fajgazdagságot (biodiverzitást) rögzítse.
A növényfajokat latin tudományos nevük betűrendje szerint, életformájuk, flóraelemük,
termőhelyük (habitatjuk), előfordulásuk mennyiségi minősítésével és lelőhelyük (földrajzi
név) megjelölésével rendeztük szócikkekbe. Nem közöljük az alfajokat (ezek esetenként a
típusfajjal azonosak, a szövegben [subsp.] a jelük), kivételt csak az eltérő alfaji taxonok
esetében teszünk. Megőriztük viszont a Román Flóra változatait, formáit jelölő taxonokat,
melyek a helyi flóra fajgazdagságát mutatják. Az ökológiai jelzőszámokat (VTR) Zólyomi és
munkatársai, 27 Csűrös és munkatársai, 28 Kovács, 29 Simon,3° esetenként a helyi termőhelyi
viszonyok figyelembevételével egyénileg értékeltük. Gazdag könyvészeti anyagra alapozva31 megadjuk a fajok gazdaságbotanikai besorolását is (gyógy-, mézelő-, cserző-, festő-,
mérgező- és gyomnövény minősítésekkel). A szócikkek az egyes fajok természetvédelmi minő
sítéseivel (országos védett növény, Hargita megyei védett növény, helyi ritkaság, endémikus
vagy reliktáris növény stb.) zárulnak. Bár a romániai Vörös listás növények legújabb, hivatalos felsorolásában területünkön csak a Galium lucidum és a Ligularia glauca van jelen,3 2
tágabb értelemben az általunk elérhető szakirodalom alapján is értelmeztük a flórát,33
különösen azokat a fajokat és populációkat, amelyek a termőhelyek-élőhelyek által meghatározott növénytakaró szépségét, értékét, biológiai sokféleségét mutatják.
A „Függelékben" közüljük a gombák (31 faj), a zuzmók (23 faj) és a mohák (12 faj)
azonosított fajait is. Ezt azért tartjuk fontosnak mert egyrészt jelzik/mutatják a Gyimesi-hágó
környékének biodiverzitását, másrészt mert az erdei növénytársulások cönológiai felvételezésekor feljegyeztük/értékeltük ezek szinuziumait is, mintegy teljesebb képet adva kutatott
területünk flórájáról és növénytakarójáról.
Az általunk használt könyvészeti forrásokat az Irodalom tartalmazza.

• FLÓRALISTA

Edényes növények - Tracheophyta
erdőkben szálanként vagy kisebb populációkban a Pogányhavas-Jáhornyaka,Jáhor és Kurucoldalon. Mézelő-és cserzőnövény.

Abies alba Miller: köz-eu-mont, MM, V3,5T2,5R3;
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Tv-UICN: Állományai helyileg és egész Gyimes viszonylatában veszélyeztetettek (karácsonyfavágás). RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, E-veszélyeztetett.
Acerplatanoides L.: eu, MM, V3T3R3; erdőkben és cserjésekben, szórványosan. Mézelő
növény.
Acer pseudoplatanus L.: köz-eu-medit, MM, V3,54T3R3; erdőkben és cserjésekben, szórványos-gyakori. Mézelő növény.
Achillea col/ina Becker: eu-kont, H, V2T3R3; száraz legelőkön, a Kurucoldalon ritka. Gyógynövény.
Achillea distans Waldst. et Kit. ex Willd. [subsp.]: alp-kárp-balk, H, V2-3T3R4; kaszálókon,
gyakori.
Achillea pannonica Scheele: eu-kont, H, V2T4R3; legelőkön és kaszálókon, a Széphavason
ritka. Gyógynövény.
Achillea setacea Waldst. et Kit.: euá-kont, H, V2T3RS; napsütött oldalakon, száraz kaszálókon, a Kurucoldalon ritka.
Acinos alpinus (L.) Moench [subsp.]: alp-kárp, H, V2T2R4; száraz, füves helyeken, szórványosan.
Acinos alpinus (L.) Moench. subsp. majoranifolius (Miller) P.W. Ball. [Calamintha a/pina
subsp. hungarica (Simonk.)Hayek]: balk, H, V2T2R4; száraz, füves helyeken, szórványosan.
Acinos arvensis (Lam.) Dandy [subsp]: eu, T-H t, V 1, ST3, SR4; száraz helyeken, szórványosan
Aconitum moldavicum Hacq.: kárpáti-endémizmus, H, V3,ST3R4; kaszálókon, szórványosan. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. Mérgező növény.
Aconitum degenii Gayer: alp-kárp, H, V3,ST2R3; erdőszéleken, szórványos-gyakori. Mérgező
növény.
Actaea spicata L.: euá, G, V3,ST3R3; erdőkben, a Jáhoron, Kurucoldalon ritka. Mérgező
növény.
Aegopodium podagraria L. [subsp.]: euá, H-G, V3,ST3R3.; nedves cserjésekben és kaszálókon, szórványosan. Mézelő növény.
Agrimonia eupatoria L.: euá-medit, H, V2T3RO; napsütötte, száraz helyeken, szórványosan.
Gyógynövény.
Agrostemma githago L.: kozm, T, V3T4RO; alkalmi előfordulás a szájvánoknál. Tv-UICN:
Egész Gyimesben nagyon ritka előfordulású faj ( 1969-ben az itt jelzett helyen, majd az
1980-as évek végénJávárdi-patakán láttam rozsvetésben). RO, SZF és HR megyei Vörös
listás növény, V-sebezhető. Mézelő- és mérgező növény.
Agrostis capillaris L [subsp.]: cirk, H-G, VOTORO; kiterjedt társulásokat képez a Festuca
rubra-val (Agrosti-Festucetum rubrae montanum) a havasi kaszálókon.
Agrostis stolonifera L. [subsp.]: cirk, H, V4TORO; nedves helyeken, szórványosan a Récéd-,
Jáhor-, Kuruc- patakok és a Tatros mellett.
Ajuga genevensis L.: euá, H, V2T3R4; kaszálókon, szórványosan. Gyomnövény.
Alchemilla glaucescens Wallr.: eu-mont, H, V2T3R4; legelőkön és kaszálókon, gyakori.
Gyógynövény.
Allium oleraceum L.: eu, G, V3T3RO; kaszálókon, ritka a Szőroldalon és Pogányhavason.
Mézelő növény.
Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub.: közép-eu- szubmedit, G, V2T3R4;
sziklás, meszes, füves helyeken, ritka a Pogány- és Széphavason. Mézelő növény.
Alnus incana (L.) Moench.: eu, MM-M, V4T2R4; a patakok és a Tatros mellett a bokorfűze
sekben, szórványosan. Mézelő-, cserző- és festőnövény.
Alyssum alyssoides L.: euá-medit, T-Ht, Vl T3RO; napos oldalakon, legelőkön ritka-szórványosan.
Amaranthus retroflexus L.: kozm, T, V3TOR4; gyomos helyeken, szórványosan.
Anagallis arvensis L.: cirk, T-Th, V2T3R4; szántóföldön a}áhorbütün, ritka. Gyomnövény.
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Anagallisfoemina Miller: kozm, T-Ht, V2T3R4; szántóföldön a]áhorbütün. Gyomnövény.
Anemone narcissiflora L.: cirk-arkt-alp, G, V3,5T2R3; júniusban a Trollius europaeus-szal és
a Nigritella rubra-val kiterjedt populációkban virít a havasi kaszálók igazi díszeként.A
vörös csenkeszes (Festucetum rubrae montanum) kaszálók facies alkotó faja a Csíkihavasokban. Tv-UICN: SZFVörös listás növény.

Mérgező

növény. (4. kép)

Anemone nemorosa L.: cirk, G, V3,5T3RO; kaszálókon és erdőszéleken, szórványosan. Mérgező

növény.

Anemone ranunculoides L.: eu, G, V3,5T3R4; cserjésekben és
Mérgező

erdőkben,

szórványosan.

növény.

Antennaria dioica (L.) Gaertn.: euá, Ch-H, V2Tl R3; kaszálókon és legelőkön, gyakori. A
Laposhavason a Nardus stricta, Bruckenthalia spiculifolia, Deschampsia flexuosa,
Genista tinctoria és Viola declinata társaságában savas talajt jelez.
Anthemis tinctoria L. [subsp.]: euá-kont, H, Vl,5T3R3; napsütött oldalakon, sziklás helyeken, szórványosan.

Festőnövény.

Anthericum ramosum L.: közép-eu-szubmedit, H, V2,5T4R5; füves oldalakon, cserjésekben,
szórványosan a Kőalján, a Pogány- és Széphavason.

Anthoxanthum odoratum L.: euá, H, VOTORO; kaszálókon,

legelőkön,

gyakori.

Mérgező

növény.

Anthyllis vulneraria L.: eu, H, V2TOR4; a legelőkön és kaszálókon gyakori. Gyógy-és mézelő
növény.
erdőkben, kaszálókon, szórványosan a Szőrol
dalon, Sárigbütün, Barlangos-patak forrásánál, Széphavason. Mézelő- és mérgező növény.
Aquilegia vulgaris L. subsp. pratensis (Kittel) f. nivea (Baumg.) Borza: fehérvirágú ritka
forma, a Sárigbütün. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Arabis sagittata (Bertol) DC. [subsp.]; cirk-medit, Ht-H, Vl,5T3R4; száraz, napsütéses kaszálókon, ritka a Sárigbütün.
Arctium lappa L.: euá-medit, Ht, V3,5T3R4; gyomos helyeken a szájvánoknál a Tatros partján.
Gyógy-, mézelő- és gyomnövény.
Arnica montana L f obtusifolia (Schur): eu-mont, H, V3T2R2; ritka, aFestuceto-Nardetum
strictae montanum társulásban a Jáhoron. Gyógy- és mézelő növény. Tv-UICN: RO,
SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, V-sebezhető. Helyi ritkaság. (5. kép)
Arrhenatherium elatius (L.) Beauv. ex].et C. Presl. [subsp.]: euá, H, V3T3R4; kaszálókon,
különösen a hegylábakon, a ,,loki" kertekben az Arrhenatheretum elatioris társulást
képezi.
Artemisia absinthium L.: euá-medit, H-Ch, V2T3R4; gyomos helyeken, ritka a szájvánoknál
és a Kurucoldalon. Gyógy- és gyomnövény.
Asperula cynanchica L.: közép-eu-medit, H, V2T3R5; száraz, füves oldalakon, gyakori.
Asplenium ramosum L.: cirk, H, V4T2R4; sziklákon, ritka a Kőalján.
Asplenium ruta-muraria L.: cirk, H, Vl,5T3R5; sziklákon, ritka a Kőalján és Széphavason.
Asplenium trichomanes L.: kozm, H, V3TOR4; sziklákon, ritka a Kőalján.
Astragalus glycyphyllos L.: euá-szubmedit, H, V3,5T3R4; erdőszélen, cserjésekben szórványosan. Mérgező növény.
Astragalus onobrychis L. [subsp.]: kont-euá, H, V2T4R4; napsütéses, erodált legelőn, útszélén, ritka a Kódon.
Astrantia major L.: közép-eu-mont, H, V3,5T3R4; kaszálókon gyakori.
Athyriumfilixfemina (L.) Roth: kozm, H, V4T2,5RO; erdőkben, szórványosan.
Atropa belladonna L.: közép-eu-atl-medit, H, V4T3,5R3; erdővágásokban. A Bükkészkapatakában (a 80-as évek közepén), Fügéstelek-Pogányhavason (a 90-es évek közepétől)
ritka. Tv-UICN: Helyi ritkaság. Gyógy-, mérgező- és gyomnövény.

Aquilegia vulgaris L.: eu-medit, H, V3T3R4;
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Bellis perennis L.: eu, H, V3T2RO; kaszálókon,

legelőkön

szórványosan. Gyógy-és

mézelő

növény.

Betula pendula Roth.: euá, MM, V3T2R2; erdei vágásokban, szórványosan a Fügésteleken,
Pogányhavason és aJáhorbütün. Gyógy-és cserzőnövény.

Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link.: euá, G, V5T3R3; nedves, mocsaras helyeken,
szórványosan. A Blysmo-juncetum compressii társulás domináns faja.
Botrychium lunaria (L.) Sw.: kozm, G, V3,5T2R2; a kaszálókban gyakori.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. [subsp.]: euá-szubmedit, H, V2,5T4R4; xero-mezofil
fajokkal tarkított hegyvidéki félszáraz gyepek jellemző faja, szorványos populációi a
Bükktetőn, Sárigbütün, Kabalahágón és Csapó-Kódon tenyésznek.
Bromus arvensis L.: euá-szubmedit, T-Ht, V2,5T3RO; száraz helyeken, utak mellett. Ritka a
Récéd-pataka szádánál.
Bromus hordaceus L.: euá-szubmedit, T-Ht, VOT3RO; száraz helyeken, utak mellett. Ritka a
Récéd-pataka szádánál.
Briza media L.: euá, H, VOT3RO; kaszálókon és legelőkön gyakori.
Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Reichenb.: kárp-balk, Ch, V3,5T2Rl; a Laposhavason a
Nardetum strictae montanum társulásban több más fajjal savas talajt jelez. Tv-UICN:
SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Bunias orientalis L.: euá-kont, Ht-H, V3T3,5R3; kaszálókban, ritka a Küpüskútnál.
Bupleurumfalcatum L.: euá, H, V2T3,5R4; száraz oldalakban, cserjésekben gyakori.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.: kont-euá, H, V2,5T2R3; cserjésekben, erdővágásokban, szórványosan a Sárigbütün és aJáhorbütün.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth.: euá-medit, H, V2T3RO; száraz, füves helyeken. Ritka a
Jáhorbütün.
Caltha palustris L.: cirk, H, V5T3RO; nedves és mocsaras helyeken, szórványosan-gyakori.
Mézelő- és mérgező növény.
Campanula abietina Griseb.: kárp-balk, H, V3,5T2R2; az erdőkben és a havasi kaszálók
gyepjeiben gyakori faj.
Campanula glomerata L. [subsp.]: euá, H. V2,5T3R4; a havasi kaszálók gyepjeiben gyakori
faj.
Campanula persicifolia L.: eu-medit, H, V3T3RO; kaszálókban és cserjésekben gyakori faj.
Campanula rapunculoides L. f. racemosa Grec.: euá-medit, H, V3T2RO; kaszálókon, füves
helyeken. Ritka-szórványos előfordulású faj aJáhoron és Széphavason.
Campanula trachelium L.: euá-szubmedit, H, V3T3R3;Jáhor cserjéseiben ritka.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.: kozm, T-Ht, V3TORO; gyomos helyeken gyakori. Gyógyés gyomnövény.
Cardamine amara L. [subsp.]: euá, H, V5T2RO; források mellett a Kőalján, Barlangos pataka
forrásánál és Kuruc-pataka mellett, szórványosan.
Cardamine impatiens L.: euá, Ht, V4T3R3; erdőkben, nedves helyeken aJáhoron és Kurucoldalon, ritkán-szórványosan.
Cardamine pratensis L.: cirk, H, V2,5T3R4; nedves, mocsaras helyeken a Tatros mellett.
Mézelő- és mérgező növény.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek [subsp.]: köz-eu, T-Ht, V2, 5T3R4; füves helyeken, ritka
a Sárigbütün.
Cardaminopsis ha/lerí (L.) Hayek subsp. ovirensis (Wulfen) Hegi et E. Schmid.: alp-kárpbalk, H, V3T2R2; füves, sziklás helyeken, ritka a Sárigbütün.
Carduus acanthoides L.: eu-medit, Ht, V2T3RO; gyomos legelőkön, szórványosan a Kuruc-,
Csapó- és Kabalahágó oldalain. Mézelő- és gyomnövény.
Carduus personatus (L.) Jacq.: közép-eu, H, V4T2R3; nedves cserjésekben, ritkán-szórványosan a Récéd- és J áhor-patakok völgyében.
Carex acuta L.: cirk, G-HH, V5T3RO; ritka a Récéd- ésJáhor patakok mocsaras völgyében.
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Carex appropinquata Schumach.: euá-bor, H-HH, V6T3R4; napsütéses, nedves-mocsaras
völgyekben. Boreális reliktumnövény. Ritka a Sárigbütü-patak forrásos „fejében'',
Jáhor-pataka „derekában". Tv-UICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Carex caryophyllea Latourr.: euá-szubmedit, G, V2T2,5RO; napsütéses, száraz oldalakon,
szórványosan.
Carex davalliana Sm.: köz-eu, H, V3,5T2.5R3; nedves, mocsaras kaszálókon, patakfejekben
gyakori faj. Jégkorszaki maradványnövény. Populációi a Valeriana tripteris-szel
reliktáris jellegű növénytársulásokat képeznek, melyben domináns karakterfaj (Récéd- és Jáhor patakok völgyében, a Sárigbütü és Barlangos patakok forrásvidékén, a
Tatros mellékén). Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei Vörös listás és védett növény,
R-ritka.
Carex digitata L.: eu, H, V3T3R3; árnyékos erdőkben, cserjésekben aJáhoron és Kurucoldalon, ritka faj.
Carex distans L.: eu-medit, H, V4T3R4; nedves, mocsaras helyeken, szórványosan.
Carexflava L.: eu, H, V5T3RO; nedves, mocsaras, „selymékes" helyeken gyakori faj. A Carci
flavae-Eriophoretum társulás karakterfaja.
Carex montana L.: kont-euá, H, V2T2,5RO; legelőkön és kaszálókon, aJáhoron és Kurucoldalon ritka faj. Gyomnövény.
Carex michelii Host.: közép-eu, H, V2T3R4; gyérfüves helyeken. Ritka a Sárigbütün és a
Kurucoldalon.
Carex ovalis Good.: cirk, H, V4T2,5R3; nedves helyeken, a Kuruc-pataka völgyében, ritka.
Carex pairae F. W Schultz.: eu, H, V2T3R4; mocsaras, nedves helyeken, szórványosan a
Récéd és Kuruc- patakok völgyében, a Barlangos patak forrásánál.
Carex pallescens L.: cirk, H, V3,5T3R3; mezofil kaszálókon, gyakori.
Carex panicea L.: cirk, G, V4T3RO; nedves, mocsaras helyeken gyakori.
Carex paniculata L.: cirk, HH, V6T3R4; mocsaras patakok mellékén, aJáhor- és Kuruc-patakok (a borviz közelében) völgyében a Caricetum paniculatae társulást képezik állományai.
Carex pendula Hudson: atl-medit, H, V4T2R3; a Kuruc-pataka mellett, ritka.
Carex rostrata Stokes: cirk, H-HH, V6T3R3; nedves, mocsaras helyeken gyakori faj. Állományai a Caricetum rostratae társulást képezik.
Carex sylvatica Hudson: cirk, H, V3,5T3R4; erdőkben, ritka előfordulású faj a Kurucoldalon.
Carex viridula Michx.: eua, H, V4T3R3; a Kuruc-pataka völgyében, vizes, mocsaras helyeken,
ritka.
Carex vulpina L.: euá-medit, H-HH, V4T3R4; nedves helyeken, ritkán-szórványosan a Szőr
oldalon, Sárigbütün és a Récéd völgyében. Gyomnövény.
Carlina acaulis L.: köz-eu-medit, H, V2,5T3RO; kaszálókon és legelőkön, gyakori. Területünkön mindkét alfaja: subsp. acaulis L. és subsp. caulescens (Lam.) Schüll. et Martens.
előfordul. Gyógy- és mézelőnövény.
Carlina vulgaris L.: euá-medit, Ht, V2T3R4; napsütéses, száraz helyeken, szórványosan a
Kuruc- és Csapóoldalán, Kódon. Mézelő növény.
Carum carvi L.: euá, Ht-H, V3,5T3R3; kaszálókban gyakori. Gyógy-és mézelő növény.
Catabrosa aquatica (L.) Beauv.: cirk, H, V5T3RO; vizes, mocsaras helyeken, a Küpüskútnál.
Ritka.
Centaurea carpatica (Porcius) Porcius: romániai endémikus faj, H, V3T2R3; kaszálókon,
szórványosan. Tv-UICN: SZF és HR megyei Vörös listás növény, R-ritka.
Centaurea cyanus L: kozm, T-Ht, V3T3,5R4; szántóföldön, ritka. Gyógy-és mézelő növény.
Centaurea indurata Janka: dácikus faj, H, V3T3R3; cserjésekben és erdővágásokban. A
Jáhorbütün és a Sárigbütü patak forrásánál, ritka. TV-UICN: Helyi ritkaság.
Centaurea kotschyana Heuffel: kárp-balk, H, V2T2R4; köves, füves helyeken a Széphavason
és a Kincskőn, ritka. SZF és HR megyei Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
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Centaurea mol/is Waldst. et Kit. [subsp.]: közép- és kelet-eu, H, V2,5T3R5; kaszálókon,
szórványosan a Szőroldalon és a Pogányhavason. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény,
R-ritka. Helyi ritkaság.
Centaurea pseudophrygia C. A. Meyer subsp. pseudophrygia (C. A. Meyer) Gugler: középeu, H, V3TORO; kaszálókon gyakori.
Centaurea scabiosa L.: euá-medit, H, V2,5TOR4; kaszálókon gyakori.
Cerastium arvense L. [subsp.]: cirk, Ch, V2T3R4; füves helyeken, szórványosan.
Cerastium arvense L. subsp. calcicola (Schur) Borza: kárp-balk, Ch, V2T2R5; kaszálókon és
köves oldalakon, szórványosan.
Cerastium dubium (Bast.) Guépin: pont-medit, T, V3,5T4R4; nedves helyeken a Sárigbütün,
ritka.
Cerastiumfontanum Baumg.: euá, Ch-H, V3TORO; kaszálókon, szórványosan.
Chaerophyllum aromaticum L.: eu-kont, H, V3,5T3R3; patakok mentén, ritka a Kőalja alatt
a Kuruc-pataka mellett. Mézelőnövény.
Chaerophyllum aureum L.: közép-eu-mont, H, V3,5T3R3; nedves cserjésekben, ritka a
Récéd-pataka völgyében.
Chaerophyllum bulbosum L.: közép-eu, Ht-H, V4T4R4; ritka, cserjésekben a Récéd-ésJáhor
patakok völgyében. Mézelő növény.
Chaerophyllum hirsutum L: közép-eu-mont, H, V4T3R3; patakok mellett, gyakori.
Chamaenerion angustifolium (L.) Holub: cirk, H, VOTORO; erdővágásokban aJáhorbütün,
Bükkészkán (a 60-as és 70-es illetve a 80-as években) és a Pogányhavason (a 90-es évek
közepétől) a Chamaenerietum angustifoliae társulás uralkodó fajaként, de kisebb
populációkban cserjésekben is, gyakori faj. Mézelő- és vágási gyomnövény.
Chelidonium majus L.: euá, H, V3T3R4; gyomos helyeken a szájvánoknál a Tatros mellett,
ritka. Gyógy-, mézelő-, mérgező- és gyomnövény.
Chenopodium album L.: kozm, Th, V3T3RO; szántóföldeken, ritka, a Tatros mellett. Gyomnövény.
Chenopodium bonus-henricus L.: közép-eu, H, V3,5T2R3; gyomos, trágyás helyeken a
szájvánoknál, a havasi kalibáknál (Kőalja), a Récéd völgyében, szórványosan.
Chrysosplenium alternifolium L.: cirk, H, V4T2R4; árnyas, nedves erdőkben, ritka-szórványosan a Kuruc-pataka völgyében, a Tatros mellett.
Cicerbita alpina (L.) Wallr.: eu-mont, H, V4T2R3; cserjésekben gyakori, a Sárigbütü forrásos
„fejében", Pogányhavas „észkában", Kőalján, Bükkös vápában.
Cichorium intybus L.: euá-medit, H, V3TOR3; utak mellett, szálanként a Récéd völgyében,
Jáhorbütün, Kurucoldalon, ritka. Gyógy-, mézelő-és gyomnövény.
Cimicifuga europaea N. Schipz.: euá-kont, G, V3T2,5R5; ritka faj, cserjésekben a Pogányhavas „észkában" és Kőalján. Tv-UICN: Helyi ritkaság. Gyógynövény.
Circaea alpina L. f. simplicissima (Lasch.): cirk, G, V4T2R2; erdőkben, szórványosan.
Cirsium arvense L.: euá-med, G, V3TORO; elgyomosodott legelőkön, gyomos helyeken a
Fügésteleken, Kőalján, Kurucoldalon, Csapó-Kódon, szórványosan. Mézelő- és gyomnövény.
Cirsium erisithales Oacq.) Scop.: közép-eu-mont, H, V3T3R4; kaszálókban és cserjésekben
gyakori. Mézelő növény.
Cirsium erisithales Oacq.) Scop. var. rubra Porta: közép-eu-mont, H, V3T3R4; Sárigbütü
cserjés, forrásos „fejében", ritka.
Cirsium helenioides (L.) Hill var. indivisum DC. [C. heterophyllum (L.) Hill]: euá, H,
V4T2R3; Récéd völgyében, nedves helyeken, cserjésekben ritka. Tv-UICN: SZF Vörös
listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság. Mézelő növény.
Cirsium oleraceum (L.) Scop.: euá, H, V4T3R4; Récéd-,Jáhor-és Kuruc patakok völgyében
nedves, mocsaras helyeken szórványosan. Mézelő növény.
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Cirsium pannonicum (L. fii.) Link.: pont-pann, H,V2T3R4; kaszálókon és cserjésekben, ritka
a Szakadályon és Széphavason. Mézelő növény.
Cirsium rivulare Oacq.) Ali.: közép-eu-mont, H, V4T3,5RO; nedves, mocsaras helyeken
gyakori, a var. simplex Grec.: nedves, mocsaras helyeken, patakok mentén (Récéd- és
Pórák pataka), források környékén (Küpüskút, Jáhor), szórványosan. Mézelő növény.
Clematis alpina (L.) Miller: alp-ark, M, V3T2R4; árnyékos-nedves ligetekben, cserjésekben,
ritka-szórványosan a Kőalján, Kuruc völgyében.
Clematis alpina (L.) Miller f. lactea (Beck.): alp-ark, M, V3T2R4; cserjésekben a Sárigbütün,
ritka, fehérvirágú forma. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Clematis recta L.: közép-eu, H, V2,5T3R4; Jáhor, Kőalja és Csapó-Kód cserjéseiben, ritka.
Mérgező növény.
Clematis vitalba L.: közép-eu-szubmedit, M (lián), V3T3R3; nedves, patakparti ligetekben a
Tatros partján, ritka. Mérgező növény.
Colchicum autumnale L.: közép-eu, G, V3T3,5R4; kaszálókon, szórványosan. Gyógy-, mérgező- és gyomnövény.
Convolvulus arvensis L.: kozm, H-G, VOT2,5R4; szántóföldeken, útszélén, ritka (Komját).
Gyógy-, mézelő-, mérgező- és gyomnövény.
Corallorrhiza trifida Chatel.: cirk-bor, G. V3,5T2R2; mohás-korhadó fán, erdőkben, a
Jáhoron ritka. Tv-UICN: RO, SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Coronilla varia L.: közép-eu-szubmedit, H, V2T3R4; füves, cserjés oldalakban, gyakori.
Mézelő- és mérgező növény.
Cortusa matthioli L.: euá-mont, H, V4T2R4; árnyas, nedves völgyekben. A Sárig bütü forrásos
„fejében" és Jáhor-pataka völgyében ritka. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka.
Helyi ritkaság.
Corydalis solida (L.) Sw.: eu-medit, G, V3T3R4; erdőkben, cserjésekben a Kurucoldalon,
ritka. Mézelő- és mérgező növény.
Corylus avellana L.: eu, M, V3T3R3; szórványosan az egész területen, gyakoribb a
Sárigbütün. Gyógynövény.
Crataegus monogyna Jacq. [subsp]: euá, M, V3T3R3; erdőszéleken a Csapó-Kódon. Ritka.
Gyógy- és mézelő növény.
Crepis biennis L.: eu, Ht, V3T3R4; erdőszéleken, cserjésekben szórványosan. Gyomnövény.
A var. lacera Wimm. et Grab. f. banatica (Roch.) Nyár.: nedves helyeken, ritka a Récéd
völgyében.
Crepis paludosa (L.) Moench.: eu-mont, H, V4,5T2R3; nedves, mocsaras helyeken gyakori.
Crepis praemorsa (L.) F. W. Walther: euá-kont, H, V3T2,5R3; nedves, mocsaras helyeken,
ritka a Barlangos-pataka forrásánál.
Crocus vernus (L.) Hill.: kárp-balk, G, V3, 5T3R3; kaszálókon, erdei tisztásokon szórványosan
a Galanthus nivalis mezők között a Szőroldalon, Pogányhavason, Küpüskútnál,
Jáhoron, Laposhavason, Széphavason, Csapón és Bükkészkán. Tv-UICN: SZF Vörös
listás növény. Helyi ritkaság. (6. kép)
Cruciata laevipes Opiz: euá, H, V2,5T3R3; kaszálókon és cserjésekben gyakori.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.: euá, H, V3T2R2; füves helyeken, ritka-szórványosan a Szőrol
dalon, Récéd völgyében, Csapó-Kódon.
Cynoglossum officina/e L.: euá-kont, Ht, V3T3R3; száraz, köves helyeken, ritka a Csapó-Kódon és a Barlangos-patak forrásának közelében (Kurucoldalon). Mézelő növény.
Cynosurus cristatus L.: eu, H, V3T3R3; Récéd völgyében, Jáhoron a kaszálókon, ritka.
Cypripedium calceolus L.: euá, G, V2,5T3R4; kaszálókon (Fügéstelek, Gyimesi-hágó), árnyékos cserjésekben (Kőalja, Csapó-Kód) területünkön szórványos elterjedésű faj. TvUICN: RO, SZF és HR megyében is védett és Vörös listás növény, E-veszélyeztetett. A
Csapó-Kód mogyorós-fenyves legelőszélein léte helyileg veszélyeztetett (taposás, legelés). (7. kép)
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Cystopteris fragilis Bernh.: kozm, H, V3,5T3RO; sziklákon a Kőalján. Ritka.
Cytisus nigricans L.: közép-eu, N-Ch, V2,5T3,5R2; kaszálókon, száraz helyeken ritka a
Laposhavason.

Dactylis glomerata L.: euá, H, V3TOR4; kaszálókon, szórványosan.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó [subsp]: euá, G, V4T3RO; mocsaras helyeken a Récéd
völgyében, ritka. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó: közép-eu, G, V4T2R2; nedves kaszálókon a Jáhor-patak
völgyében, ritka. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó: közép-eu, G, V3T2R3; kaszálókon, szórványosan. Kutatott
területünkön egyaránt fellelhetők a f. sambucina L. (sárga virágzatú) és a f. purpurea
(Koch) Hegi (bíborvörös virágzatú) taxonok. TV-UICN: RO, SZF és HR megyei védett
és Vörös listás növény, R-ritka.
Daphne mezereum L.: euá, M, V3,5,T3R3; erdőkben és cserjésekben, szórványosan. TvUICN: Hargita megyei védett növény. Festő- és mérgező növény.
Daucus carota L. [subsp.]: euá, Ht, V2,5T3RO; kaszálókon és legelőkön szórványosan.
Dentaria bulbifera L.: közép-eu, G, V3T3R4; erdőkben ajáhoron, ritka.
Dentariaglandulosa Waldst. et Kit.: kárpáti endémikus faj, G, V4T2,5R4; erdőkben, szórványosan ajáhoron és Kurucoldalon. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. (8. kép)
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.: cirk, H, V4TORO; nedves kaszálókon, patakok mentén
társulásokat képez, szórványosan.
Deschampsiaflexuosa (L.) Trin.: cirk, H, V2TOR1; kaszálókon, nagyon savas talajon, szórványos elterjedésü a Pogányhavas „hátában'', a Lapos- és Széphavason. A Laposhavason a

Bruckenthalia spiculifolia, Genista tinctoria, Antennaria dioica, Vaccinium myrtillus, Viola declinata stb. társaságában Nardus stricta gyepben.
Dianthus carthusianorum L. [subsp.]: közép-eu, H, V2T5R5; kaszálókon, napsütéses helyeken, szórványosan.

Dianthus superbus L.: euá, H, V3,5T2R3; ajáhor havasi tisztásain, ritka. Tv-UICN: SZF Vörös
listás növény. Helyi ritkaság.
Dianthus tenuifolius Schur: kárpáti endémikus faj (neoendémizmus), H, V3T2R4; sziklás,
füves helyeken, ritka a Pogányhavason, Kőalján. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett
és Vörös listás növény, nt-kevésbé veszélyeztetett faj.
Digitalis grandiflora Miller: euá, H, V2,5T3R3; cserjésekben gyakori. Gyógy-, mézelő- és
mérgező növény.
Doronicum austriacum)acq.: eu-mont, H, V3,5T2R3; patakpartokon a magaskórós növényzetben, aJáhor-pataka forrásánál, ritka. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. Helyi ritkaság.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs: cirk, H, V4T2R2; erdőkben, szórványosan.
Dryopterisfilix-mas (L.) Schott.: euá, H, V4T3RO; erdőkben, szórványosan. Gyógy-és mérgező növény.
Echinops exaltatus Schrad. (E. commutatus Jur.): közép-eu, H, V3T4R3; sziklás helyeken,
cserjésekben, ritka a Kőaljánál. Gyomnövény.
Echium vulgare L.: euá, H, V2T3R4; száraz, köves helyeken, legelőkön , ritka-szórványosan
a Fügésteleken, Széphavason, Csapón és Kommandón. Gyógy-és mézelő növény.
Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schultes: kozm, G-HH, V5TOR4; vizes helyeken, a Récéd-,
Jáhor- és Kuruc-patakok mentén szórványosan.
Elymus caninus (L.) L [subsp.]: cirk, H, V3,5T3R4; vizes, nedves helyeken, ritka a Sárigbütü
forrásánál.
Epilobium hirsutum L.: euá-medit, H-HH, V4T3R3; nedves, mocsaras helyeken, a Sárigbütü
patak forrásánál, ritka. Mézelő- és gyomnövény.
Epilobium montanum L.: euá-medit, H, V3T3R3; erdőkben és erdővágásokban, gyakori.

412

A GYIMESI-HÁGÓ KÖRNYÉKÉNEK FLÓRALISTÁ]A
Epílobíum parvíjlorum (Schreber) With.: euá, H, V4T3RO; nedves helyeken, szórványosan.
Gyógynövény.

Epípactís atrorubens (Hoffm.) Besser: euá, G, V2T3R5; mocsaras helyeken, szórványosan a
Pogányhavason, Küpüskútnál, Récéd- és Jáhor-patakok völgyében. Tv-UICN: RO, SZF
és HR megyében védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Epípactís helleboríne (L.) Crantz.: euá, G, V4T3R4; cserjésekben, gyakori a Fügéstelek
nyugati oldalán, Csapó-Kódon, Bükktetőn (Dobálok-pataka) ritka-szórványosan. TvUICN: SZF és HR megyei Vörös listás növény. Helyi ritkaság.
Epípactís palustrís (L.) Crantz: euá, H, V4T4R5; mocsaras kaszálókon, „selymékes" helyeken,
a Szakadályon (több forrásnál, Ferenc-kútjánál), ritka. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei
védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Equísetum arvense L.: cirk, G, V3T3RO; szántóföldeken, ritka a Kuruc-pataka szádánál.
Gyógy-, mérgező- és gyomnövény.
Equísetum palustre L.: cirk, G, V5T2RO; vizes, mocsaras helyeken, szórványosan. Tv-UICN:
SZF és HR megyében védett és Vörös listás növény. Gyógy-és mérgező növény.
Erígeron acris L. [ subsp.]: cirk, Th-H, V2T3RO; legelőkön, gyomos helyeken, ritka-szórványosan.
Erígeron annuus (L.) Pers. [subsp.]: adv, Ht-H, V4TOR4; füves helyeken, kaszálóban a
Széphavason, ritka. Kb. 40 év távlatában terjedő faj, aJáhornyakán,Jáhoron a kaszálókon gyakori. Megtaláltam az erdővágásokban is a Sötétpatakon, a Szedloki-nyeregben.
Gyomnövény.
Eríophorum angustifolíum Honck.: cirk, G-HH, V5T2R3; „selymékes'', mocsaras helyeken.
Ritka a Sárigbütü forrásos „fejében".
Eríophorum latifolíum Hoppe: cirk, H, V5T3R3; „selymékes", mocsaras helyeken a Carici
jlavae-Eriophoretum társulás kodomináns faja.
Erysimum odoratum Ehrh.: pont, Ht, V2,5T3R4; köves, füves oldalakon, cserjésekben
szórványosan.
Euphobia amygdaloides L.: közép-eu-medit, Ch, V3T3,5R4; erdőkben, gyakori. Mézelő
növény.
Euphorbia cyparissias L.: euá-medit, H-G, V2T3,5R4; legelőkön, útszéleken, ritka-szórványosan a Fügésteleken, Kurucoldalon. Mérgező- és gyomnövény.
Euphorbia epithymoides L.: pann-balk, H, V2T4R5; napsütött helyeken, kaszálókon, szórványosan. Mérgező növény.
Euphrasía o.fficinalís L. subsp. pratensis Schubler et Martens: eu, Th, V3T3R3; kaszálókon,
szórványosan. Gyógy- és gyomnövény.
Euphrasia stricta Host.: eu, Th, V2,5TORO; kaszálókon gyakori. Gyógynövény.
Evonymus verrucosus Scop.: eu, M, V2,5T3R4; köves cserjésekben ritka-szórványosan a
Kőalján, Széphavason és Kincskő-Kabalahágón. Mérgező növény.
Fagus sylvatica L. [subsp.]: közép-eu-atl, MM-M, V3T2RO; lucfenyvesek között kisebb populációkat képez aJáhoron és szálanként a Kurucoldalon, illetve szórványosan a CsapóKód oldalában. Hely- és helységnévadó növény. Mézelő- és mérgező növény.
Ferulago sylvatica (Besser) Reichenb.: pont-medit, H, V3T2R4; kaszálókon, szórványosan.
Festuca pratensis Huds. [subsp.]: euá, H, V3,5T2RO; kaszálókon, a Szőroldalon és Küpüskútnál ritka.
Festuca rubra L [subsp.]: cirk, H, V3TORO; különböző, nagy kiterjedésű gyep társulásokat képez
(Festucetum rubrae montanum), az Agrostis capillaris-al (Agrosti-Festucetum rubrae
montanum) és a Nardus stricta-val (Festuceto-Nardetum strictae montanum) is.
Festuca rupicola Heuffel: kont-euá, H, Vl,5T5R4; leromlott kaszálókon (Kurucoldal), mészkőszikla kibuvásokon a Széphavason 1280 és a Kőalján 1260 m-en találhatók termő- és
lelőhelyei.
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Filipendula ulmaria (L.) Maxim.: euá, H, V4,ST3RO; vizes helyeken, patakok mellett, a
Küpüskútnál, A Récéd-,Jáhor-, Pórák-pataka és a Tatros mellett szórványosan-gyakori.
Gyógy- és gyomnövény.
Filipendula vulgaris Moench.: euá-medit, H, V2,ST3RO; száraz oldalakon, napsütött sziklákon ritka-szórványos. Mézelő- és gyomnövény.
Fragaria vesca L.: cirk, H, V3T2,SRO; kaszálókban, erdőkben és erdővágásokban gyakori.
Gyógy- és mézelő növény.
Fragaria viridis Weston [subsp.]: euá-kont, H, V2T4R3; száraz oldalakban, szórványosan.
Mézelő növény.
Fraxinus excelsior L.: eu, MM, V3T3R4; néhány példány az út mellett és a Kőalján. „Loki"
udvarokon is. Gyógy-, mézelő-, cserző- és festőnövény.
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.: euá, G, V3T3R3; cserjésekben, ritka a Szakadályon, Széphavason
és a Kincskő alján. Gyomnövény.
Galanthus nivalis L.: közép-eu-medit, G, V2,ST2R3; tavasszal a Crocus vernus-szal hóvirág
mezők fehérlenek a Fügésteleken, Szőroldalon, Pogányhavason, Jáhor-nyakán,
Sárigbütün, Laposhavason, Szakadályon, Széphavason, Bükkösvápán, Kabalahágón,
Csapó-Kódon és Bükkészkán. Mézelő- és mérgező növény. Tv-UICN: RO, SZF és HR
megyei védett és Vörös listás növény, nt - kevésbé veszélyeztetett faj. (9. kép)
Galeopsis speciosa Miller: euá, Th, V3T2RO; erdőkben, nedves helyeken, szórványosan.
Galinsoga parviflora Cav.: adv, Th, V3,STOR3; szántóföldeken, ritka aJáhorbütün. Gyomnövény.
Galium aparine L.: cirk-medit, Th, V3T3R3; szántóföldeken, ritka a Récéd ésJáhor patakok
szádánál. Gyomnövény.
Galium lucidum Ali.: közép-eu-medit, H, V3T2,SR3; sziklás, száraz helyeken, ritka-szórványosan a Pogány- és Széphavason, Kőalján. Tv-UICN: RO Vörös listás növény.3 4
Galium mollugo L.: cirk-medit, H, V3T2,SR3; kaszálókon és cserjésekben, gyakori. Gyomnövény.
Galium odoratum (L.) Scop.: euá, G, V3T3RO; bükkelegyes lucfenyves populációkban, a
Jáhoron ritka. Gyógy-, mézelő-, festő- és mérgező növény.
Galium palustre L. subsp. elongatum (C. Presl.) Lange: cirk-medit, H, V6T3RO; vizes, mocsaras helyeken, a Récéd- és Kuruc-patakok völgyében ritka-szórványosan.
Galium schultesii Vese.: közép-eu, G, V2,ST3R3; erdőkben, erdei tisztásokon. AJáhorbütün
ritka.
Galium verum L.: euá-medit, H, V2,ST2,5RO; kaszálókon és cserjésekben, gyakori. Mézelő
növény.
Genista tinctoria L.: eu-medit, Ch-N, V2,ST3R2; kaszálókon, gyakori. Gyógy-és festőnövény.
Genistella sagittalis (L.) Gams.: közép-eu-medit, H, V3T3R3; kaszálókon, szórványosan.
Gentiana acaulis L.: alp-eu, H, V2,ST3R4; kaszálókon, a Szőroldalon ritka. Tv-UICN: RO, SZF
és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság. (10. kép)
Gentiana asclepiadea L.: közép-eu-mont, H, V4T2R4; erdőkben és cserjésekben, gyakori.
Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. Gyógynövény.
Gentiana cruciata L.: euá-medit, H, V3T3R4; legelőkön és kaszálókon, a Fügésteleken,
Kőalján, J áhorbütün, Kabalahágón, Csapó-Kódon és Bükkészkán szórványosan. TvUI CN: SZF Vörös listás növény. (11. kép)
Gentiana utriculosa L.: alp-eu, Th, V2,ST2R4; kaszálókon, szórványosan. Tv-UICN: SZFVörös
listás növény.
Gentiana verna L.: alp-euá-arkt, H, V3Tl,SR4; kaszálókon, legelőkön, gyakori. Tv-UICN: SZF
Vörös listás növény.
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Gentianella austriaca (A. et J. Kerner) Holub: alp-kárp-balk, TH, V3T2R2; kaszálókon,
gyakori. TV-UICN: SZF Vörös listás növény.

Gentianopsis ciliata (L.) Ma: közép-eu-medit, Ht-H, V2,5T3R4; köves, száraz helyeken. Ritka
a Szermászón és a Kommandón. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. Helyi ritkaság.

Geranium macrorrhizum L.: alp-kárp-balk, H, V3T3R4; patakparti cserjésben ahová valószínű a közeli virágoskertekből került. A Pórák-pataka mellett, ritka. Tv-UICN: SZF Vörös
listás növény. Helyi ritkaság.
Geranium palustre L.: euá-kont, H, V4T3R4; nedves cserjésekben, gyakori.
Geranium phaeum L.: közép-eu-medit, H, V4T3R3; nedves helyeken, cserjésekben. A Récéd
völgyében ritka.
Geranium pratense L.: euá-kont, H, V3,5T3R5; nedves kaszálókon, a Tatros mellett, a „loki"
kertekben, szórványosan. Mézelő növény.
Geranium robertianum L.: kozm, T-Ht, V3,ST3R3; nedves helyeken az erdőkben, szórványosan.
Geranium sanguineum L.: eu-kont, H, V2T3R4; száraz oldalakban kaszálókon és cserjésekben. A Kőalján, Pogány- és Széphavason, szórványosan.
Geranium sylvaticum L.: euá-alp-bor, H, V3T2RO; nedves tisztásokon, cserjésekben. Ritkaszórványosan a Pogányhavas „észkában", Küpüskútnál ésJáhoron.
Geum ríva/e L.: cirk, H, V4T2R3; nedves helyeken. A Récéd völgyében, a Küpüskútnál és a
Sárigbütü forrásánál, ritka.
Gladiolus imbricatus L.: kont-eu, G, V3T2R3; nedves kaszálókon. A Pogányhavason és a
Kőalján, ritka. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyében védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Helyi ritkaság.
Glechoma hederacea L.: euá, H-Ch, V3T3RO; cserjésekben, ritka a Szakadályon. Gyógy-,
mézelő-, mérgező- és gyomnövény.
Glyceria .fluitans (L.) R. Br. [subsp.]: eu-medit, HH, V5T3RO; nedves, mocsaras helyeken,
szórványosan.
Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Koernicke: közép-eu, HH, V5T3RO; források és
patakok mellett, a Küpüskútnál és a Récéd völgyében, ritka.
Gnaphalium sylvaticum L.: cirk, H, V3T3R3; erdőkben és erdővágásokban. A Jáhoron és
Jáhorbütün, ritka.
Goodyera repens (L.) R. Br.: cirk, G-H, V3T2R2; árnyas, bükk- és jegenyefenyves elegyes
lucfenyvesben, ritka aJáhoron. 32 példányból álló populációját mindössze 25 m,-es
területen találtam 2002.08.02-án, 1220 m tszf-i magasságon, ÉK-i expoziciójú, 40°
dőlésszögű lelőhelyen. Tövei mohás, bükkfa és jegenyefenyő leveles avaron Galium
odoratum, Majanthemum bifolium, Pyrola rotundifolia és Oxallis acetosella társaságában találhatók. Tv-UICN: RO, SZF és HR megye védett és Vörös listás növény.
Termőhelye halmozottan veszélyeztetett az illegális favágás, legeltetés, taposás miatt.
Helyi ritkaság, R/E - ritka, veszélyeztetett.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.: euá, G, V3,5T2R3; kaszálókon gyakori, populációi szép
és nagy kiterjedésű mezőket képeznek a Szőroldalon, Pogányhavason, Jáhor-nyakán,
Küpüskútnál, Laposhavason, Kabalahágón és Bükkészkán. Tv-UICN: RO, SZF és HR
megye védett és Vörös listás növény. R-ritka.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman: cirk, G, V3T3R2; erdőkben, szórványosan.
Helianthemum nummularium (1.) Miller [subsp.]: eu, Ch-H, V1T4R4; köves és cserjés
helyeken gyakori. Mézelő növény. A subsp. grandiflorum (Scop.) Schintz. et Thell.:
alp-eur, Ch, V2,5T3R4; napsütött oldalakon, száraz kaszálókon ritka-szórványosan. A
subsp. obscurum (Celak) Holub: közép-eu, Ch, V2,5T3R4; sziklás, napsütött helyeken,
ritka-szórványosan.
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.: kárp-balk-pan (dácikus), H, V2,5T3R4; erdőkben
és cserjésekben, ritka-szórványosan. Gyógy-, mézelő- és mérgező növény.
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Hepatica transsilvanica Fuss: kárpáti endémizmus (paleoendémizmus), H, V3-4T2R3; erdőkben és cserjésekben. Pogányhavason, Jáhoron, Kurucoldalon, Bükkészkán,
Komját-patakon szorványos-gyakori. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyében védett és
Vörös listás növény, nt-kevésbé veszélyeztetett faj. Harmadkori reliktáris faj (Pop: Flora
RPR-RSR, XIII. 1976. 107.). (12. kép)
Heracleum sphondylium L. [subsp.]: euá-medit, Ht-H, V3T2-3R5; ,,loki" kertekben, kaszálókon, szórványosan. Mézelő-, mérgező- és gyomnövény.
Hieracium aurantiacum L.: euá-arkt-alp, H, V3,5T2R4; nedves, mocsaras helyeken, kaszálókban szórványosan. Mézelő növény.
Hieracium bauhinii Besser [subsp.]: eu, H, Vl,5T3R3; száraz legelőkön, a Kurucoldalon
ritka.
Hieracium bifidum Kit. ex Hornem [subsp.]: közép-eu, H, V2T2R5; erdőkben, ritka faj a
Kurucoldalon.
Hieracium caespitosum Dumort [subsp.]: euá, H, V3T3R3; füves helyeken, gyakori.
Hieracium cymosum L.: euá-kont, H, V2T3R4; füves helyeken, legelőkön, szórványosan.
Hieracium lachenalii C.C. Gmelin: eu, H, V2T3R2; erdőkben, gyakori.
Hieracium pilosella L.: eu-medit, H, V2TOR2; kaszálókon és legelőkön, gyakori.
Hieracium sabaudum L.: közép-eu, H, V2T3R2; cserjésekben, a Barlangos-pataka forrásánál,
aJáhorbütün, Csapó-Kódon, Bükkészkán ritka-szórványosan.
Hieracium transsylvanicum Heuffel: kárp-balk, H, V3T2R2; aJáhor, a Kurucoldal, a CsapóKód, Bükktető erdeiben a Hieracio transsilvanici-Piceetum társulás karakterfajaként
gyakori.
Homogyne a/pina (L.) Cass.: alp-eu, H, V3,5T2R2; erdőkben, ritkán kaszálókon, ritka-szórványosan.
Humulus lupulus L.: cirk, H, V2,5T3RO; házakra felfuttatva (Pépé-szer), a Tatros mellett
patakparti cserjésekben, ritka-szórványosan. Gyógynövény.
Hypericum perforatum L.: euá-medit, H, V2T3RO; kaszálókon gyakori. Gyógy-, mézelő-, festő
és mérgező növény.
Hypericum richeri Will. subsp. transsilvanicum (Celak) Ciocárlan: romániai endémizmus,35 H, V3T2R2; kaszálókon, szórványosan. Tv-UICN: RO, SZF Vörös listás növény.
Helyi ritkaság.
Hypochoeris uniflora Will.: alp-kárp, H, V3T2R2; kaszálókon, gyakori. A taxont a térségből
Baumgarten is jelzi. 36
Impatiens noli-tangere L.: euá, T, V4T3R4; vizes helyeken, patakparti cserjésekben. Récéd
völgyében, Jáhor-, Pórák- és Komját-pataka mellett ritka-szórványosan.
Inula hirta L.: euá-kont, H, V2T4R5; kaszálókon és cserjésekben. A Pogány- és Széphavason,
Jáhoron, a Kabalahágón szórványosan.
/sopyrum thalictroides L.: közép-eu-szubmedit, H, V3T3,5R3; cserjésekben, a Szakadályon
ritka.
juncus atratus Kroch.: euá-kont, H, V4T3R4; mocsaras helyeken, szórványos-gyakori.
juncus bufonius L.: kozm, T, V4,5TOR3; nedves, agyagos talajon, szórványosan.
juncus compressus Jacq.: euá, G, V5T3R3; vizes, mocsaras helyeken a Blysmus compressusszal a Blysmofuncetum compressi társulást képezi. Gyakori.
juncus conglomeratus L.: cirk, H, V4,5T3R3; nedves, mocsaras helyeken, szórványosan.
juncus effusus L.: kozm, H, V4,5T3R3; vizes, mocsaras helyeken a Mentha longifolia-val a
junco-Menthetum longifoliae társulást képezi. Szórványosan. Gyomnövény.
juniperus communis L.: cirk, M, V2TORO; erdőkben és kaszálókon szórványosan. Gyógynövény.
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Knautia arvensis (L.) Coulter: euá, H, V2,5T2,5RO; nedves legelőkön és kaszálókon, szórványosan.

Knautia longifotia (Waldst. et Kit.) Koch: alp-kárp, H, V3T2R4; nedves helyeken, forrásoknál, legelőkön. A Küpüskútnál, Szakadályon (Ferenc-kútja), Kincskő-Kabalahágón, a
Tatros mellett, szórványosan. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. Helyi ritkaság.
Lamium album L.: euá-medit, H, V3T3RO; kertekben, „kövér" helyeken, ritka a szájvánoknál.
Gyógy-, mézelő- és gyomnövény.
Larix decidua Miller: közép-eu, MM, V3T2R4; erdővágásokban ültetve, szórványosan. Cserző növény.
Laserpitium latifotium L.: eu-mont, H, V3T3R4; kaszálókon, cserjésekben, erdei tisztásokon,
gyakori.
Lathraea squamaria L: euá, G, V3T3R2; erdőkben (bükkösökben), a Nagyvölgyben (Bükkös-vápa), ritka.
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit) Gren.: közép-eu, H, V3,ST2R4; kaszálókon, cserjésekben. Rótamosón, Fügésteleken, Kőalján, Bükktetőn ritka-szórványosan.
Lathyrus pratensis L.: euá, H, V3TOR4; nedves helyeken, kaszálókon, szórványosan.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.: euá. H, V3T3R3; erdőkben és cserjésekben, szórványosan.
Mézelő növény.
Leontodon autumnatis L.: euá, H, V3TORO; legelőkön és kaszálókon, gyakori.
Leonorus cardiaca L. [subsp.]: euá-medit, H, V2, ST3, SR4; gyomos helyeken, kertek mellett,
szórványosan. Gyógy-, mézelő-, festő- és gyomnövény.
Lepidium campestre (L.) R. Br.: eu-medit, T-Ht, V2,5T3RO; füves, gyomos helyeken, a szájvánoknál, ritka. Gyomnövény.
Leucanthemum vulgare Lam. [subsp.]: euá-medit, H, V3TORO; legelőkön, kaszálókon, erdő
vágásokban gyakori.
Leucanthemum waldsteiníi (Sch.-Bip.) Pouzar: kárp-balk (szubendémizmus), H, V4,5T2R3;
erdőkben, nedves helyeken, szórványosan. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény.
Lígularia glauca (L.) 0. Hoffm.: közép-eu-mont, H, V3T2R4; füves, sziklás oldalakban a
Széphavas-Kurucoldal lejtőpihenőjén. Tv-UICN: Ro3 7 és SZF Vörös listás növény.,
R-ritka. Helyi ritkaság.
Ligularia sibírica (L.) Cass.: euá-bor, H, VST2R3; nedves, „selymékes'', mocsaras helyeken.
A Tatros melletti bokorfüzesekben,Jáhor-pataka völgyében, Barlangos-pataka forrásánál ritka növény. Jégkorszaki (boreális) maradványnövény. Tv-UICN: RO, SZF és HR
megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság. (13. kép)
Lítium bulbiferum L. [subsp.]: közép-eu, G, V3T3R3; kaszálókon, a Szőroldalon és a Küpüskútnál, ritka. Tv-UICN: SZF védett és Vörös listás növény. R-ritka. Helyi ritkaság.
Lítium martagon L.: euá, G, V3TOR4; kaszálókon, cserjésekben, gyakori. Mézelő-és festőnö
vény. Tv-UICN: SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény.
Línaría vulgaris Miller: euá-medit, H, V2T3R3; cserjésekben, kaszálókon, szórványosan.
Gyógy-, mézelő- és gyomnövény.
Línum cathartícum L. [subsp.]: eu-medit, Th-H, V3T2R4; kaszálókon és legelőkön, gyakori.
Línumflavum L.: pont-pann-balk, H, V2T4R4; száraz, napsütött oldalakon, szórványosan a
Récéd völgyében, a Pogány- és Széphavason, Kincskőn és Bükktetőn.
Listera ovata (L.) R. Br.: euá-medit, G, V4T3R3; kaszálókon szórványosan-gyakori. Tv-UICN:
RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Lotium perenne L.: kozm, H, V3 T3RO; utak mellett, kaszálókon. A Récéd völgyében, aJáhoron
ritka.
Lonícera nígra L.: közép-eu-mont, M, V3T2R3; cserjésekben, szórványosan.
Lonícera xylosteum L.: euá-medit, M, V3T3R3; cserjésekben, gyakori. Mérgező növény.
37
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Lotus corniculatus L.: euá, H, V2,STORO; legelőkön és kaszálókon gyakori. Mézelő növény.
Luzula campestris (L.) DC.: cirk, H, V3TOR3; legelőkön és kaszálókon gyakori.
Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Willmott [subsp.]: közép-eu, H, V2,5T2,5R2; erdőkben.
AJáhoron és Kurucoldalon ritka.

Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Willmott subsp. rubel/a (Hoppe ex Mert. et Koch) Holub:
közép-eu, H, V2,5t2,5R2; kaszálókon és cserjésekben, szórványosan. A Széphavas észkában tömegesen, a Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Anemone narcissiflora, Phyteuma tetramerum stb. társaságában, vastag mohaszőnyeggel.
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin: közép-eu-atl-medit, H, V3T2RO; erdőkben, a Jáhoron
ritka.
Lychnisflos-cuculi L.: euá-medit, H, V3,5T2,SRO; nedves, vizes helyeken szórványosan.
Lychnis viscaria L. [subsp.]: kont-euá, Ch-H, V2T3R2; kaszálókon, szórványosan.
Lycopodium selago L.: kozm, Ch, V3T2R2; erdőkben, szórványosan aJáhoron. Tv-UICN: RO,
SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény.
Lysimachia nummularia L.: eu-medit, Ch, V3,5T2,5RO; nedves kaszálókon, a ,,toki" kertekben, a Tatros mellékén, szórványosan. Gyógy- és gyomnövény.
Lysimachia vulgaris L.: euá-medit, HH, VST2RO; vizes, mocsaras helyeken a Tatros bokorfüzeseiben, a Récéd- és Kuruc-patakok mentén, szórványosan. Gyógy- és festő növény.
Lythrum salicaria L.: euá-medit, H-HH, V4T3RO; vizes, mocsaras helyeken a Tatros és a
Kuruc-pataka mellékén. Gyógy-, mézelő-, cserző- és festő növény.
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LISTA FLORISTICÁ DIN ÍMPREJURIMILE PASULUI GHIME~
(CARPATII ORIENTALI, ROMÁNIA). PARTEA 1.

Rezumat
Lista este rezultatul cercetarilor floristice ~i fitocenologice (geobotanice) efectuate in
anii 1968-1971, 1976 ~i 1982 in imprejurimile Pasului Ghime~ (1159 m), in Munrii Ciucului
(Carparii Orientali). Au fost identificati ~i enumerati 619 taxoni vegetali, dintre care 551 specii
sunt tracheofite (pteridofite 15, spermatofite 356), iar 3 lsunt specii de ciuperci, 23 de licheni
~i 14 de mu~chi. Valoarea botanica a zonei este reflectata prin prezenµ speciilor ocrotite,
vulnerabile ~i rare din flora Romaniei: Carex davalliana, Cypripedium calceolus, Gatium

lucidum, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Hepatica transsilvanica, Ligularia glauca,
L. sibirica, Lítium martagon, Nigritella rubra, Primula elatior subsp. leucophylla, Pulsatilla
patens, Trisetum macrotrichum, Troltiuseuropaeus, Violajoói, Waldsteiniageoides. Prezenta
a 35 de specii din lista ro~ie a speciilor ocrotite din juderul Harghita - Amica montana,

Centaurea kotschyana, Dentaria glandulosa, Dianthus superbus, Gentiana cruciata,
Gentianella citiata, Geranium macrorrhizum, Monotropa hipopytis, Orthitia secunda,
Pseudorchis albida, Pyrola rotundifotia, Ranunculus carpaticus, Salix hastata, Symphytum
cordatum, Thlaspi kovatsii, Thesium alpinum, Veratrum nigrum, Viola biflora, Viola
dectinata, etc. - indica biodiversitatea ridicata ~i valoarea naturala a covorului vegetal.
Caracterul specific al fünetelor montane din zona Pasului Ghime~ este reflectat prin
prezenra speciilor Anemone narcissijlora, Hypochoeris uniflora, Troltius europaeus, a
speciilor de Trifotium ~i prin 18 specii de orchiidee spontane identificate.
Biodiversitatea floristica este sustinuta prin practica pratologica populara traditionata
seculara a paji~tilor ~i fünetelor montane, cat ~i prin ocrotirea landschaftului caracteristic
zonei de izvoare a Trotu~ului din Muntii Ciucului.
THE FLORISTIC LIST OF THE GHIME~-PASS AREA
(EASTERN CARPATHIANS, ROMANIA). PART 1.

Abstract
The paper is dealing with the floristic diversity of Ghimq-pass area and surroundings,
situated in the interzonal mountain region of Olt and Trotu~ rivers, in the central part of
the Eastern Carpathians. As a result of the authors' botanical surveys carried out during the
last decades, the present flora of this relatively small land numbered 619 taxa, from which
551 vascular plant taxa, 31 fungi, 23 lichens and 14 musci.
The botanical value of this area is emphasised by the presence of protected-, rare and
vulnerable species of the Romanian flora like: Carex davalliana, Cypripedium calceolus,

Galium lucidum, Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Hepatica transsilvanica,
Ligularia glauca, L. sibirica, Lítium martagon, Nigritella rubra, Primula elatior subsp.
leucophylla, Pulsatilla patens, Trisetum macrotrichum, Trollius europeaus, Viola joói,
Waldsteinia geoides. The biodiversity and the natural value is demonstrated by the presence
of cca 35 protected taxa at the levei of Harghita county, from which can be mentioned:
Arnica montana, Centaurea kotschyana, Dentaria glandulosa, Dianthus superbus,
Gentiana cruciata, Gentianella citiata, Geranium macrorrhizum, Monotropa hipopytis,
Orthitia secunda, Pseudorchis albida, Pyrola rotundifotia, Ranunculus carpaticus, Satix
hastata, Symphytum cordatum, Thlaspi kovatsii, Thesium alpinum, Veratrum nigrum,
Viola biflora, Viola dectinata etc. The particularity of mountain hay meadows is expressed
by species (Anemone narcissijlora, Hypochoeris uniflora, Trollius europaeus and several
orchids) with widespread stands. The relatively high floristic diversity can be put in relation
with the traditional land use and landscape protection.
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2. kép. Bükkloka település
a Tatros forrásvidékén
(Fotó: Pálfalvi P. 2008. július 29.)

3. kép. Komját település látképe
(Fotó: Pálfalvi P.
2008. július 29.)

4. kép. Anemone narcissijlora Nárciszképíí szellőrózsa
(Fotó: Pálfalvi P. 2009. június 27.)

5. kép. Arnica montana Hegyi árnika
(Fotó: Internet/ www.leda-traitbase.org)
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6. kép. Crocus vernus -Kárpáti sáfrány
(Fotó: Bunta Beáta 2008.)

8. kép. Dentaria glandulosa - Fogasír
(Fotó: Pálfalvi P. 2008. április 28.)

7. kép. Cypripedium calceolus - Kisasszonypapucs (Fotó: Pálfalvi P. 2008. június 7.)

9. kép. Tankó Fülöp „Gyugyu" (Rajkók-pataka)
nevének hóvirágból - Galanthus nivalis ültetett kezdőbetűivel
(Fotó: Pálfalvi P. 2011. április 1.)

424

A GYIMESI-HÁGÓ KÖRNYÉKÉNEK FLÓRALISTÁ]A

10. kép. Gentiana acaulis Szártalan tárnics (Fotó: Internet/
www.calphotos.berkeley.edu)

11. kép. Gentiana cruciata Ke resztes tárnics (Szent László tárnics)
(Fotó: Pálfalvi P. 2008. július 29.)

12. kép. Hepatica transsilvanica Erdélyi májvirág
(Fotó: Pálfalvi P. 2010. április 28.)

13. kép. Ligularia sibirica Szibériai hamuvirág
(Fotó: Pálfalvi P. 2008. augusztus 1.)
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ARANYKORSZAK?
1
A CEAU~ESCU-RENDSZER MAGYARSÁGPOLITIKÁJA 1965-1974

Forró Albert
Az 1989 decemberi változások megteremtették a lehetőségét a romániai magyarság
1945-1989 közötti történetének kutatását. Az első lépéseket ezen a téren a magyarországi
levéltári anyagok, illetve az alternatív források körébe tartozó sajtók, naplók, feljegyzések,
visszaemlékezések, arai history szolgáltatta információk feldolgozása jelentette. A kutatást
nagy mértékben nehezítette az a tény, hogy a bukaresti Országos Központi Történeti
Levéltárnak és a megyei levéltáraknak a korszakot felölelő iratanyagában még nagyon sok a
mind a mai napig rendezetlen és ezért egyáltalán nem, vagy csak részben hozzáférhető
állomány. Ugyanakkor csak a kétezres évek elejére alakult ki a fiatal romániai magyar
jelenkorkutatóknak az a csoportja, akik már új lehetőségeket és kihívást láttak a közelmúlt
tervszerű feltárásában. Ehhez a fiatal kutatócsoporthoz tartozik Novák Csaba Zoltán is, aki
a Ceau~escu-rendszer 1964-1975 közötti magyarságpolitikájának tanulmányozásával új
csapásokat jelölt ki a romániai magyarság múltjának kutatásában.
A Novák Csaba Zoltán által összeállított forrásgyűjtemény számos újdonsággal szolgál a
korszak iránt érdeklődők számára. Az első olyan válogatásról van szó, amelyben a hatvanas
évek második felének és a hetvenes évek első felének Romániájáról szóló, a Román Kommunista Párt nemzetiségpolitikájára vonatkozó dokumentumait magyarul olvashatjuk. A
korábbi munkákkal ellentétben a korszakot bemutató terjedelmes előszavában a szerző
szakított elődei szemléletével, amikor a Ceau~escu által irányított Romániáról szólva főként
nem a román nemzet hatalmi túlsúlyára, vagy a diktatúra viszonyainak kiemelésére helyezi
a hangsúlyt, hanem az antidemokratikus, központosító és elsősorban a nemzeti kisebbségek
ellen irányuló erőszakos módszereket a román államépítés stratégiájaként értékeli. Tanulmányában Novák elsődlegesen nem a romániai magyarság 1965-197 4 közötti politikatörténetét és sérelmeit kívánta megírni, hanem a rendelkezésére álló dokumentumok segítségével megpróbálja felvázolni az RKP magyarságpolitikájának alakulását, ok-okozati összefüggéseit, azoknak a romániai magyarság társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális életére
gyakorolt hatásait. Pontosabban, azt vizsgálja, hogy milyen kül- és belpolitikai tényezők
alakították a pártnak a kisebbségekhez való viszonyulását, s ezek milyen reakciókat váltottak
ki az érintett közösségekben, illetve ezeknek a változó ideológiai, politikai hatásoknak
következtében a mindenkori kisebbségi elit hogyan, milyen stratégiákkal próbált meg-,
illetve újjászerveződni, megfelelni az újabb és újabb kihívásoknak.
A kötetben közlésre kerülő források könnyebb értelmezése érdekében a szerző terjedelmes tanulmányban vázolja fel az 1965-1974 közötti, a Ceau~escu-korszak első szakaszaként
is nevezett kül- és belpolitikai viszonyait. A korszak kezdetén a párt Nicolae Ceau~escu
vezetésével látványos kül- és belpolitikai sikereket könyvelhetett el, hogy aztán a hetvenes
évek közepétől a párt főtitkára elveszítve tömegtámogatottságának jelentős részét, az ország
elszigetelődjön a nemzetközi kapcsolatokban, és elinduljon a politikai és gazdasági hanyatÖsszeállította: Novák Csaba Zoltán. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2011, 573 old.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 429-432.
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lás útján. Ceau~escu ebben az időszakban gyakorlatilag három pillérre alapozta politikáját:
külpolitikai téren a Szovjetuniótól való eltávolodásra és különutas politika folytatására
törekedett, a gazdaságban az életszínvonal emelését követte, míg belpolitikáját a társadalommal, s ezen belül főleg az értelmiséggel történő kiegyezés jellemezte. 197 4-ben, a XL
pártkongresszus idején már maga mögött tudhatta Gh. Gheorghiu-Dej volt bizalmasainak a
párt és az állam vezetésből való eltávolítását, hogy helyükre megbízható híveit ültesse. Az
1970-es évek elején-közepén, politikai karrierjének csúcsán, a társadalom teljes ellenőrzése
és támogatása mellett fogott hozzá Nicolae Ceau~escu az 1960-as években kidolgozott
társadalom átalakítási tervek végrehajtásához. Az 1971-ben kezdődő júliusi téziseknek
nevezett kulturális forradalom az addigi liberálisabb légkörbe ideológiai szigort hozott, és
előrevetítette az erőltetett iparosítást, falurombolást, a nyugati kulturális és filozófiai irányzatok kiszorítását, a kisebbségi oktatási rendszer és kulturális élet beszűkítését, a cenzúra, a
propaganda és a személyi kultusz fokozását.
Az RKP magyarságpolitikája is több fordulatot vett ebben az időszakban, amely egyenes
következménye volt a Ceau~escu-korszak kül-és belpolitikájának. Alakulása olyan tényezők
től függött, mint a párt ideológiai irányvonalának változása, külpolitikai és világgazdasági
helyzet, a Magyarországgal való viszony, a romániai magyar elit integrációs, intézményépítő
stratégiái és nem utolsó sorban, hogy a román állam és nemzetépítés épp milyen aktuális
stádiumban létezett.
A kisebbségi kérdést hivatalosan megoldottnak tekintették - s így a nemzetiségeket nem
illették meg kollektív jogok, ugyanakkor mégis nyilvánvaló volt, hogy a romániai magyarságnak és a többi nemzetiségnek is léteznek még kényes, megoldatlan kérdései: nyelvhasználat,
oktatás, kulturális megnyilvánulások és intézmények létesítése, fenntartása, az általuk lakott
területek gazdasági elmaradottsága. Ceau~escunak hatalomra jutása után döntenie kellett,
hogy folytatja-e a Dej idejében, 1956 után elkezdett megszorító politikát, vagy megpróbálja
új alapokra helyezni a kisebbségekkel való kapcsolatát. Mivelhogy Ceau~escu merész lépések megtételére készült külpolitikai téren, manővereihez szükséges volt a társadalom teljes
támogatottságának megnyerése - ezért a nemzetiségek irányában történő nyitás mellett
döntött. Mindez semmit sem változtat a pártvezetés fő célkitűzésén: a lehetőségekhez
mérten egy gazdaságilag és politikailag független és erős román nemzeti állam megteremtésének gondolatán. A 60-as évek közepétől jelentkező „szocialista nemzet" fogalom a
nemzetiségek sajátosságait teljesen háttérbe szorította, csupán egy bizonyos nyelvi elkülönülést ismerve el számukra. Az alkotmány is, habár minden állampolgárnak egyenlő jogokat
biztosított az élet minden területén, s a nemzetiségek kellő számú kulturális kiadvánnyal
rendelkezhettek, végső soron a cél nem volt más, mint asszimilálni őket. Ezért nem lehetett
és lehet mind a mai napig kollektív jogokat biztosítani a nemzetiségek számára, sőt a
homogén román nemzetbe való betagolódásukat írták elő.
A Ceau~escu-féle nemzetiségpolitika és ezen belül a magyarságpolitika fontos mérföldköve volt az 1968-as esztendő. A romániai magyarság szempontjából három fontos eseményre került sor: a közigazgatási reformra (megyésítés), a part főtitkárának a Magyar értelmiségiekkel való találkozására és a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsának (MNDT) létrehozására. Románia aktív külpolitikai szereplése és pozitív megítélése megkövetelte, hogy a
pártvezetés egyfajta kompromisszumot kössön a magyarsággal. Az a tény, hogy két magyartöbbségű, Hargita és Kovászna megye létrehozása mellett döntöttek, mutatja, hogy a nemzetiségi kritériumok megelőzték a gazdasági szempontokat.
Az 1968-as csehszlovákiai események megkívánták, hogy a román társadalom az eddiginél is egységesebben sorakozzon fel a pártvezetés mögött. Látványosan megszaporodtak a
pártvezetés és a különböző értelmiségi csoportok közti, így a magyar értelmiségiekkel való
találkozások is. 1968 júniusában Bukarestben, a pártvezetéssel való találkozáson terítékre
kerültek a romániai magyarság legégetőbb problémái: az anyanyelvű oktatás fejlesztése,
nyelvhasználat, utca elnevezések, kétnyelvű feliratok, Románia földrajzának és történetének
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magyar nyelven való oktatása, speciális román nyelvkönyvek a kisebbségi diákok számára,
a magyarság alulreprezentáltsága a párt és az állam vezetésében, kollektív jogok biztosítása,
a helyi kulturális intézmények állami támogatása.
Szintén 1968-ban került sor a MNDT-nak létrehozására, amely - habár nem rendelkezett
önálló jogi státussal és döntéshozói jogkörrel, s teljes mértékben a párt kontrollja alatt állt
- egyfajta érdekképviseletet jelentett, amennyiben folyamatosan informálta a pártvezetést
a romániai magyarság törekvéseiről, elvárásairól. Természetesen a pártnak is jól jött a
magyar, német, szerb nemzetiségű dolgozók tanácsának létrehozása, mert ezáltal jelezte a
közvélemény és a külföld felé, hogy foglalkoztatja a nemzetiségi kérdés és annak megoldása,
illetve sikeresen ellenőrizhette a nemzetiségek részéről felgyülemlett aktivitást.
A magyar kisebbség irányába történő nyitás az 1970-es évek elejéig éreztette hatását. Erre
az időre azonban már Ceau~escu konszolidálta hatalmát kül-és belpolitikai téren egyaránt,
a pártvezetésből eltávolította lehetséges ellenfeleit s ezáltal az RKP egyeduralkodójává vált.
A már említett kulturális forradalom, a júliusi tézisek megszorításai a teljes román
társadalmat érintették, de a kisebbségi létből fakadó sajátosságok miatt a kisebbségeket
számos területen súlyosabban érintette, jelentősen csökkentve a megmaradásukhoz szükséges alapfeltételeket. Magyarország ebben az időben még nem szánta rá magát, de nem is
nagyon rendelkezett a szükséges eszköztárral ahhoz, hogy hatékonyan fellépjen a
határontúli magyarság érdekében. Így aztán nem meglepő, hogy a kisebbségi kérdés nemzetbiztonsági, belügyi kérdés lett Romániában, amellyel a titkosrendőrség megkülönböztetett figyelemmel foglalkozott.
A könyv címében feltett kérdésre a választ keresve, miszerint az 1965-1975 közötti évek
aranykorszakot jelentettek-e a romániai magyarság számára, megállapíthatjuk, hogy ez az
időszak sikereket és kudarcokat egyaránt tartalmazott. Az. RKP IX. Kongresszusán Ceau~escu
kijelentette, hogy a kisebbségi kérdést "végérvényesen megoldották". Ennek ellenére ebben
a kérdéskörben több, egymásnak sokszor ellentmondó döntés született: az 1965-ös új
Alkotmány bevezette az "együttélő nemzetiség" fogalmát és az RKP KB Titkársága keretén
belül újraalakult az 1959-ben megszüntetett kisebbségi problémákkal foglalkozó bizottság.
1967-1968-ban felszámolták a Maros-Magyar Autonóm Tartományt, az új területi-közigazgatási reform viszont részben figyelembe vette a magyar kisebbség kivánságait is. 1968-ban
Ceau~escu nem fogadta el a kisebbségi statútumra és az anyanyelvi oktatásra vonatkozó
javaslatokat, ugyanakkor az RKP KB októberi ülése után pozitív irányú változások következtek be a nemzetiségek kulturális életében az anyanyelv használata terén. Ugyanezen az
ülésen alakult meg a MNDT is. 1970-ben a magyar és a német kisebbség kulturális életét
jelentősen befolyásoló intézkedésekre került sor: megalakult a Kriterion Könyvkiadó, az
RTV magyar és német nyelvű műsora, A Hét kulturális hetilap, bővült a magyar és német
nyelvű rádióadások időtartama és kínálata. Másrészt a kisebbségeknek keserűen kellett
megtapasztalniuk, hogy az iparosítás, a modernizáció, a nagy építkezések megváltoztatják
eddigi életterüket és főként etnikai arculatát a tömeges betelepítések hatására.
Ez az időszak, ha nem is volt aranykorszak, de olyan kulturális alapokat sikerült letenni
és tovább építeni, amelyek hosszú évtizedekre meghatározták s egyesek mind a mai napig
meghatározzák a romániai magyarság létét. Így például mennyiségileg és minőségileg jelentősen javult a magyar nyelvű könyvkiadás, fontos eredmények születtek a történetírásban,
a helytörténeti kutatásban, folklórkutatásban és az irodalmi életben.
***

A kötet közel 120 dokumentumot tartalmaz. Novák Csaba Zoltán az iratok kiválogatásánál
és értelmezésénél az RKP nemzetiségpolitikájának alakulását meghatározó és befolyásoló
szempontokra figyelt, amelyek segítségével érzékeltetni lehet a pártvezetés felső szintjén
bekövetkezett változásokat, azok ok-okozati összefüggéseit. A források többségét eddig
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kiadatlan levéltári dokumentumok képezik romániai és magyarországi levéltárakból. Az
iratok tartalmuk alapján három csoportba oszlanak. Az elsőbe tartoznak azok a nemzetiségpolitikát meghatározó dokumentumok, iratok, határozatok, amelyek közvetlenül a kisebbségekre vagy éppen a magyarságra vonatkoznak (például a MNDT-nek létrehozása, az RKP
kongresszusainak nemzetiségpolitikai határozatai, a magyar értelmiségiekkel való tanácskozások jegyzőkönyvei stb.). A második csoportba sorolhatók azok a határozatok, döntések,
amelyek nem kimondottan a nemzetiségpolitikai szempontot követik, ugyanakkor részben
tartalmaznak a kisebbségekre vonatkozó utalásokat is (például a megyésítést megelőző
tervek és viták). A harmadik csoportba tartozó iratok nem beszélnek közvetlenül nemzetiségpolitikáról, de nagymértékben determinálják azt (ilyenek ajúniusi tézisek, káderrotáció,
elitcserét eredményezö döntések, kongresszusi határozatok, szisztematizálás stb.).
A romániai magyarság 1965- 197 4 közötti történetének ismeretéhez nélkülözhetetlen,
hiánypótló munka Novák kötete. A könyvet nemcsak a korszak történetét oktató és kutató
szakembereknek ajánljuk, hanem mindazoknak az érdeklődőknek, akik közvetve vagy közvetetten cselekvő és szenvedő alanyai voltak a kommunista rendszernek.

Forró Albert
Csíkszereda, Románia
E-mail: forroalbert@freemail.hu
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EGY KISEBBSÉGI MAGYAR PÁRT NYOMÁBAN ÉRDEKKÉPVISELET VAGY PÁRTPOLITIKA?
IRATOK A MAGYAR NÉPI SZÖVETSÉG TÖRTÉNETÉHEZ

1944-1953 1

Orbán Zsolt
Közép-Kelet-Európa második világháború utáni történelmi folyamatainak feltárása folyamatosan nehézségekbe ütközik. Az események tér- és időbeli közelsége, a forrásanyagok
sokrétűsége és feldolgozatlansága, a politikai eszméktől átitatott diskurzusok mind megannyi akadályt gördítenek a kutatók elé. Az 1989-es fordulat után lehetőség nyílt érdemben
„hozzányúlni" olyan témákhoz is, amelyek a kommunista hatalomátvétel hazai és nemzetközi környezetét, az új rendszer kiépülését, majd hatalomgyakorlási mechanizmusát és módszereit, illetve az anyaország határain kívülre szorult magyarság helyzetét vizsgálják. A
kortárs történetírás nehéz feladat előtt áll: fel kell kutatni és közölni az óriási mennyiségű
forrásanyagot, „letisztítani" az ideológiák rájuk tapadt rétegeit, és megpróbálni minél hitelesebb képet rajzolni egyes események és intézmények történetéről, a történeti folyamatok
menetéről és hatásairól, az elit szerepéről, és természetesen a mindennapok történéseiről
is. Nagyívű, interdiszciplináris kutatásokra alapozott szintézisek születésére még várni kell.
Nehéz vállalkozás a teljesség igényével résztémákat leközölni is, hiszen számtalan forrás áll
a kutató rendelkezésére, kutathatatlan levéltári fondokba ütközhet, feldolgozatlan a kor
nagy sajtóanyaga és folyamatosan jelennek meg a visszaemlékezések is.
A 20. századi kisebbségi magyar közösségek történetének „fehér foltjait" mára fiatal
történészekből álló csapat folyamatosan dolgozza fel. Az évtizedekre kutatómunkát biztosító feladat szellemi mentora Bárdi Nándor történész, aki, az állandó közlés mellett, fiatal
történészcsapatot kovácsolt össze, akik a jelenkori romániai magyar történelem különböző
vetületeit vizsgálják. Források a romániai magyarság történetéhez címmel évekkel ezelőtt
sorozatot indított a csíkszeredai Pro-Print Könyvkiadó, nyomda alá rendezve számos forráskötetet. Az Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez
1944-1953 című kötet is ennek a sorozatnak szerves része.
A 605 oldalas kötetbe foglalt dokumentumokat Nagy Mihály Zoltán és Olti Ágoston
történészek válogatták, az előszót és a bevezető tanulmányt Nagy Mihály Zoltán írta.
Az Érdekképviseleti lehetőség - Integrációs alku címet viselő bő nyolcvan oldalas előta
nulmány hat alfejezetre tagolódik. Az első alfejezetben a szerző vázolja a történetírásban az
MNSZ-ről kialakított képek sorozatát. Az MNSZ-képek nagyon változatosak, megjelenítették
úgy, mint a nemzeti értékek és intézmények megmentőjét, a hatalom kisajátítását célzó
pártállam képviselőjét, integratív erőként megjelent nemzeti egységpártot, vagy mint a
kommunista ideológia álarca mögé bújtatott irredenta szervezetet. A második alfejezet a
1

A bevezető tanulmányt írta: Nagy Mihály Zoltán. Összeállította és a jegyzeteket készítette: Nagy Mihály
Zoltán és Olti Ágoston. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009, 608 old. (=Források a romániai magyarság történetéhez)

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 433-436.
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romániai magyarság két világháború közötti kisebbségpolitikai stratégiájának rövid történetét adja, bemutatva a magyar baloldaliság gyökereit is. A romániai magyarság integrációjának román állami keretei (1944-1953) címet viselő harmadik alfejezet taglalja a kommunista hatalomátvétel történelmi környezetét, a kommunista hatalom kiépülésének kereteit, valamint a román pártok és kormányok magyarságpolitikáját.
Az 1944. augusztus 23-án végrehajtott politikai-katonai fordulat kivitelezői nem sejtették,
hogy az átállástól függetlenül Románia sorsa meg van pecsételve, azaz a szovjet érdekszféra
része lett. Novemberre sajátos politikai vákuumhelyzet 2 alakult ki, amelyet az észak-erdélyi
magyar és román baloldal is megpróbált kihasználni arra, hogy a megszálló szovjetek
támogatásával kiépítse Erdély autonóm politikai-közigazgatási struktúráit. Kihasználva a
kedvező politikai hátszelet és a szovjet közigazgatás miatt Észak-Erdélyt féltő román politikai
vezetés „demokratikus" kisebbségpolitikáját3, 1944 őszére a magyar baloldal politikai monopolhelyzetbe került. Létrejött az MNSZ.
Az MNSZ történetének rövid korszakolása után következik a bevezető tanulmány legnagyobb terjedelmű alfejezete Érdekképviselet és/vagy pártpolitika címmel. A több mint
félszáz oldalas írás végigkíséri az MNSZ közel egy évtizedes fennállásának legjelentősebb
mozzanatait. Nagy Mihály Zoltán objektív elemzést nyújt az MNSZ létrejöttének feltételeiről,
bemutatja Észak- és Dél-Erdély eltérő politikai szervezkedéseit, az MNSZ politikai irányvonalának alakulását és annak módosulásait, a szervezeti egységet és a politikai célkitűzéseket,
a szervezeti struktúrát, valamint a szövetség mozgását az érdekvédelmi szervezet és a
tömegpárti jelleg között. A szerző problémás kérdésekre keresi a választ. Milyen politikai
mozgástere és jövőképe volt a második világháborút követően az erdélyi magyarság vezető
inek és ezen belül a hatalmi pozícióba került baloldalnak? Hogyan próbálta a Román
Kommunista Párt „bábáskodásával" létrehozott kisebbségi párt követni céljait? Sikerült-e
elérnie az MNSZ-nek, hogy aktív részese legyen a román politikai életnek, és mint ilyen,
érvényesítse kisebbségpolitikai és érdekérvényesítési célkitűzéseit? Kiegyensúlyozott, megalapozott történészi válaszokat találunk a kötetben. Finom értékelések is vannak, amelyek
az MNSZ össztevékenységét jellemzik: „... az MNSZ-t- az adott politikai rendszeren belül nem lehet egyszerűen tömegszervezetnek, vagy szatellit szervezetnek tekinteni. Igaz, hogy
eredete miatt politikai szövetségese volt az RKP-nak, de az MNSZ képes volt olyan magyar
érdekeket is megjeleníteni, amelyek szemben álltak az RKP elképzeléseivel. Az MNSZ által
képviselt kisebbségi társadalmi modellt nem lehetett beépíteni az RKP osztálytársadalmi
modelljébe... az MNSZ-t idővel egy szatellit szervezetté fokozták le. Szerepe 1947-1948
fordulójától az RKP-n kívüli szférában meghúzódók ellenőrzésére és mobilizálására, a
politikai szocializációra és propagandára szorítkozott. " A bevezető tanulmány utolsó
alfejezete A „hatalmon belülre került kisebbségi okosság" az MNSZ kettős identitásának
kérdését járja körül. A tömegszervezeti és érdekvédelmi szerepek összeegyeztethetetlensége folyamatosan őrölte fel a magyar pártot és minden oldalról támadhatóvá tette. Az MNSZ
közhatalmi jogosítványok nélkül is igyekezett az egész romániai magyar társadalom vezetője
lenni, ezért és az RKP-val való szoros kapcsolata miatt számos kritika érte „etnikumon
2

3
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Az 1944. augusztus 23-i fordulat után szeptember 12-én Románia fegyverszüneti megállapodást kötött a
szövetséges hatalmakkal. Ebben többek között az állt, hogy „Erdély vagy annak nagyobb része visszakerül
Romániához", de ennek ellenére a terület hovatartozása nem volt eldöntött tény. 1944. november 12-én
a romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság nevében Vladislav Vinogradov tábornok, a bizottság alelnöke
és Vasziljev gárdavezérőrnagy, a bizottásg vezérkari főnöke közölték Constantin Sanatescu miniszterelnökkel, hogy „a Vörös Hadsereg által felszabadított Erdélyben tilos a román közigazgatás bevezetése",
így sem a mab>yar, sem a román fél nem került helyzeti előnybe.
1944. november 14-én Gheorghe VJadescu-Racoasa vezetésével felállították a Kisebbségügyi Minisztériumot, amelynek elsó feladata egy kisebbségi statútum kidolgozása volt. Egyébként is az 1945. március 6-tól
hivatalba lépett Petru Groza vezette kormány olyan magyarságpolitikát igyekezett folytatni, amellyel
meggyőzi a békeszerződés előtt a nagyhatalmakat, hogy Románia képes demokratikus eszközökkel kezelni
a kisebbségi kérdést és ezáltal bebiztosíthatja támogatásukat Észak-Erdély hovatartozását illetően.

ÉRDEKKÉPVISELET VAGY PÁRTPOLITIKA?
belülről". A korszak vizsgálatának összegzéseként a szerző megállapítja, hogy kisebbségpolitikai szemszögből nézve a tényeket, a nemzeti értékrend és közösségi intézményrendszer
súlyos válságidőszaka kezdődött el, „ ... a nemzeti kultúra és identitás minden eddiginél
jobban a kommunista pártot kiszolgáló új magyar elit, valamint az állam, illetve az
államalkotó nemzet kiszolgáltatottjává vált. "
A bevezető tanulmányt a forrásgyűjtemény követi. Összesen 82 alaposan válogatott
dokumentum került közlésre, ezek törzsanyagát az MNSZ „elveszettnek" vélt központi
irattárából származó iratok képezik, amelyet a bukaresti Nemzeti Központi Történeti Levéltárban őriznek. A források maradék része a Securitate Irattárát Vizsgáló Nemzeti Tanács
Levéltárából, a Magyar Országos Levéltárból és a Politikatörténeti Intézet Levéltárából került
beválogatásra. A beválogatott dokumentumok tükrözik az olvasó előtt az előtanulmányban
bemutatott eltérő MNSZ képet. Találkozunk az MNSZ-t vezető szervek jegyzőkönyveivel,
határozataival és javaslataival, kulcsszereplők beszédeivel, román hírszerzési jelentéssel,
magánlevelekkel stb. Az időrendi sorrendben közölt források nagyobb része első ízben
került a szakmabeliek és a téma iránt érdeklődő olvasók elé.
A forrásközlést a felhasznált irodalom jegyzéke, ezt pedig alaposan gondozott személynév-, helynév-, tárgy- és intézménymutató követi. A kötet befejezéseként háromnyelvű magyar, román és angol - rezümé található.

Orbán Zsolt
Márton Áron Gimnázium
Csíkszereda, Románia
E-mail: orbanzs76@gmail.com
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PARTIUMIKÉNT HOZZÁNK TARTOZÓ

Róth András Lajos
[OSUALDUS de Lasko:] Sermones dominicales Biga salutis intitulati.
Hagenau: Heinrich Gran, proJohanne Rynmann, die Vincentii martyris [22.Jan.]
1498. 4° - 436 ff.
CIH 2482; HC* 9052; BMC III 685; RMK III 39; Schatz-Stoica 0-11
A A restaurálás előtt álló kötet hiányai jelenleg nem állapíthatók meg, a könyvtest
jobb oldali fele megsemmisült.
B A sérült, fatáblás, vaknyomásos, barna, gótikus bőrkötés két táblája nem azonos. Az előtáblán felül „Biga salutis ( ... ]"felirat van, alul rombuszos griffek sorakoznak. A hosszabb oldalakon ihesus-írásszalagok foglalnak helyet. A középmezőt két
részből összeállított rutainda díszíti, benne gránátalmavirág. A háttábla keretében
pálcán áthurkolódó gótikus inda és nagyméretű szabad rozetta váltakozik. Az átlókkal osztott középmező négy háromszögébe egy-egy rombuszba foglalt griff került.
A gerincen három dupla borda van, a mezők díszítése már nem látható. A két
fémkapocs és a veretek hiányoznak. Nürnberg, Anton Koberger-féle kiadói kötés,
15. század vége. (Kyriss 120, Tafel 241/6 (Madonna); Schunke-Rabenau 198-200.
(Böhmischer-Meister); Rozsondai 1978. 69- 73. tábla; Muckenhaupt 1999. II. 67,)

c

• [Ad usum frat] ris Emericus de [Giengies] Anno D [omini] 15 70 (az előtáblán belül)
• [ 1985-ben tárták fel a Csíksomlyói Ferences Kolostor falából]
D

• Üres lapokon a könyv 17. sz.-i tartalomjegyzéke olvasható.
• Rubrikáit, monochrom kezdőbetűk, egy polichrom, aranyozott iniciálé.
F

Fejérpataky 37; Baráth 85; Muckenhaupt 1999. II. 67.; Muckenhaupt 2008.1.
Ltsz. 6591
Az itt, találomra kiválasztott, vasárnapi imádságokat tartalmazó könyv leírásához hason-

lókat találunk Botár István, Gyarmati Zsolt, Muckenhaupt Erzsébet, Salló Szilárd és Szabó
András szerkesztők gondozásában induló gyűjteményes sorozat első kiadványában, a Csíki
Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár"-a katalógusának első, 1498-1710 közti időszakot
felölelő kötetében, mely 2009-ben jelent meg. 1
Szépsége az indító kötetnek, hogy szerzője éppen a sorozatszerkesztők egyike, Hargita
megye kiváló, Erdélyben és idegenben is elismert régikönyves szakembere: Muckenhaupt
Erzsébet. Miközben bevezetőjében, Gyarmati Zsolt igazgató minden múzeum alapvető
Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár"-a. /. (1498-17 J 0). Csíkszereda,
2009. Csíki Székely Múzeum, 146 old., ill. (=A Csíki Székely Múzeum Gyűjteményei 1. Sorozatszerk. Botár
István [et al.))

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 437-442.
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funkciójáról beszél, arról is szót ejt, hogy az ilyen típusú intézetek feladatai közé tartozik az
egyre gazdagodó tárgykollekcióiknak nyilvántartása, állaguknak megőrzése, tudományos
feldolgozása, valamint kiállítások és tudományos publikációk által közkinccsé tétele is. Az
igazgató azt is megemlíti, ami egyébként a kötetet fellapozva, értő szemek számára a sorok
között világossá válik, de amiről szerzőnőnk nem tesz említést, mármint, hogy egy tudományos katalógus megjelentetését, egy-egy gyűjtemény szakmai feldolgozását, közlését többnyire évtizedek vizsgálódása előzi meg, vagyis a részkutatások sokaságán keresztül érlelődik
meg egy tudományos katalógus. Mindazok, akik valamelyest ismerik Muckenhaupt Erzsébet
munkásságát, mindannyian tudják, hogy a szakma oly művelőjével állnak szemben, aki ritka
ügyszeretettel, alapos tudományos felkészültséggel és a tudomány iránti maximális alázattal
közelíti meg kutatása tárgyát, őméltóságát, a könyvet. Ezért, habár sokak számára szokatlannak tűnhet Muckenhaupt Erzsébet hálálkodása Vásárhelyi]uditnak, az Országos Széchényi
Könyvtár Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) Szerkesztősége osztályvezetőjének,
az RMNy Szerkesztősége munkatársainak, Rozsondai Mariannenak, a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtár Kézirattára osztályvezetőjének, a nemrég elhunyt J akó Zsigmondnak,
Madas Editnek és Sarbak Gábornak, Czagány Zsuzsának és Papp Ágnesnek, Fáy Zoltánnak
és Dreska Gábornak, Szőcs Jánosnak, Benedek Évának, a Gutenberg Grafikai Műhely és
Nyomdának, Magyari Évának, Sipos Gábornak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, ezzel mégis
ráerősít mindarra, amit előbb idéztem a múzeum igazgatójától. Arról van szó ugyanis, hogy
a könyvkutatás annyira összetett elemzést igényel, hogy azt, jobb helyeken intézményesen,
csapatmunkában végzik. Hogy mifelénk mindez, a legtöbb helyen egy-egy megszállott
munkájának köszönhető, az - válság ide, vagy oda - a szűkmarkú állami kultúrpolitikánkat
is jellemzi. Ugyanakkor arról is beszélünk, hogy az ilyen jellegű tevékenység el sem képzelhető határokon átívelő munka, kölcsönösség igénybevétele nélkül. Mivel kultúrszféránk
kitölti nemcsak a Kárpát-medencét, de ujjlenyomata nap mint nap felfedezhető dél- és
nyugateurópai kulturákban is, értékeink feltárásához, a kutatáshoz nagyon gyakran nemzetközi együttmííködésre van igény, amely azt jelenti, hogy mi magunk is hozzájárulunk
számtalanszor a kutatások kiteljesítéséért. Amiben nem vagyok biztos, viszont az, hogy vajon
nekünk ezt megköszönik-e idegenben ennyire részletesen, mint ahogy Muckenhaupt Erzsébet teszi...?!
De váltsunk szót!
A Csíki Székely Múzeum 152 darabos, 116 kötetben 130 címet felsorakoztató „Régi
Magyar Könyvtár" (RMK)-gyűjteménye öt ősnyomtatványt, negyvenhárom 16. századi,
nyolcvanhat 17. századi, további 18 darab 1701-1710 közötti könyvet tartalmaz. Régi
magyar könyvek alatt az 1711-ig bárhol megjelent magyar nyelvű, bármely nyelven Magyarországon megjelent nyomtatványokat, továbbá azokat az idegen nyelvű, külföldi kiadványokat értjük, amelyek teljes egészében, vagy egy részüket tekintve magyarországi szerzők
művei. Elemzett kötetünk szerkesztési módja, sajátságos címválasztása, korszakolása is jelzi,
hogy normaszerűen beilleszkedni kívánkozik a kezdetben csak Szabó Károly, majd később
Hellebrant Árpáddal közösen, 1879-1898 között szerkesztett RMK-kötetek sorába, melyeket mai napig is előszeretettel használ a könyvtári szakma. A könyvek legnagyobb része
Csíkszék három nagy múltú katolikus intézményének - a somlyói Ferences Kolostor, a
Gimnázium és a Mária Társulat - könyvtárából származik. Azt is megtudjuk, hogy Csíkszék
könyvkultúrájának, míívelődéstörténetének a legrégibb és legsajátosabb könyvtári műem
lékéből, a többévszázados ferences állományból kerül ki a legtöbb, számszerint 108.
Azt mindenki sejti, hogy általában a könyvtári katalógusokat nem lefekvés előtti olvasmánynak szánják, hanem az adott kor ismeretei szintjén egy-egy könyvről a lehetséges összes
metaadatokat tartalmazóan, egy adott pillanatnyi helyzetet rögzítenek, általában olvasók,
jelen esetben inkább kutatók számára. Hogy mégis, miért tudom ajánlani jelen kötetet a
széles érdeklődő közönség - és nemcsak szakemberek - számára, azt a szerzőnőnk azon
dicséretes ötlete nyújtja, hogy az általa szerényen történelmi bevezetőnek nevezett részben
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egy gazdag művelődéstörténeti összefoglalót nyújt a térség korabeli kulturális viszonyairól,
a gyűjtemények kialakulásáról, fejlődésükről, kutatásuk oly nagynevű bibliográfusokhoz,
(művelődés)történészekhez köthető kronológiájáról, mint az említett Szabó Károly,
Hellebrant Árpád, illetve Glósz Miksa, Ábel Jenő, Fejérpataky László, Ballagi Aladár, Dézsi
Lajos, Lukinich Imre, Baráth Béla, J akó Zsigmond, Dankanits Ádám, vagy Incze János. Teszi
mindezt úgy, hogy itt és a soron következő részekben egyben az ilyesfajta kutatás módszertanát is nyújtja.
Felhívja a figyelmet a kötetek sajátosságaira, a jelentősebb posszesszorokra és történeti
kötésekre. Őt idézem: ,,A tárgyalt nyomtatványok nem csupán régiségük, tartalmuk,
ritkaságuk, nyomdászuk vagy díszítésük révén tarthatnak számot a kutatók érdeklődésé
re, de egyedi sajátosságaik miatt is figyelemre méltók: művészi kötésekbe foglalták őket,
egykori tulajdonosaik bejegyzései színes képet nyújtanak a kor társadalmi és szellemi
légköréről, hűen tükrözik a könyvek vándorútját olvasótól olvasóig. A tulajdonosok és az
olvasók névbejegyzései teszik a kutató számára lehetővé, hogy tisztázza, merre járt és
kinek a kezén fordulhatott meg a vizsgált kötet. A kötések a nyomtatványok épségének
védelmére szolgálnak és egyben a kötetek ünnepélyességének, szépségének fokozásához
járulnak hozzá. A bejegyzéseken kívül a könyvek provenienciája felől tájékoztatják a
könyvtörténészt, a könyv történetére, tulajdonosaira, használóira, a használat helyére és
idejére vonatkozó lényeges adatokat is hordoznak."
Muckenhaupt Erzsébet miután azonosította és leírta a könyveket, meghatározta azok
történeti kötéseit és a posszesszorokat, jegyzékbe vette a köteteket, amelyek tábláiban
nyomtatvány- és kézirattöredéket észlelt. Ezeknek restaurátor által történő szakszerű kibontása során elveszettnek vélt magyarországi nyomtatványokat vagy addig nem jelzett példányokat találva állapíthatta meg, hogy a művészi könyvtáblák ismert és ismeretlen magyarországi és erdélyi műhelyek addig nem jelzett míves darabjai. A kiadványok és kötések
restaurálása során a 16- 18. századi RMK-töredék elemzésekor jelentős felfedezéseket tehetett. Új, eddig csak bibliográfiából ismert vagy teljesen ismeretlen nyomtatvány és kézirat
töredékét tárta fel (a debreceni Török Mihály, Komlós András és Hoffhalter Rudolf műhe
lyeiből). A Csíkszeredában előkerült fragmentumok nem csak a mi magyar, de az egyetemes
könyvkulturánkat is gazdagítják. Így az 1590. évre szóló, Valentinus Fontanus szerkesztette,
és Pécsi Lukács fordította, 1589-ben Nagyszombatban, a Telegdi-féle, illetve káptalani nyomdában nyomtatott magyar nyelvű kalendárium és prognosztikon, vagy a bártfai iskola
rektora, Leonhard Stöckel tiszteletére a barátai által írt köszöntő, búcsúzó versek, amelyek
Wittenbergben Matthaeus Welacknal jelentek meg 1578-ban, unikumnak számítanak, hogy
csak egy párat emeljünk ki. A könyvekben feltalálható bejegyzések és a kötéseken látható
szuperexlibriszek (tulajdonjegyek) alapján Muckenhaupt Erzsébet 155 világi, klérusbeli,
társulati, intézményi posszesszort, könyvtulajdonost azonosít, kiket a katalógus végén részletes mutatóba foglalva igazi csemegeként kínál fel a kutatóknak, könyv- és olvasmánytörténészeknek. A kötések elemzése során a magyarországi és erdélyi könyvkötő műhelyek létére,
a külföldön nyomtatott vagy köttetett könyvek gyors (pár éven belüli) hazai elterjedésére,
a hazai, jelen esetben csíki egyházpártolók, támogatók kilétére derül fény, mint ahogyan arra
is, hogy ezek, amennyiben papok voltak, nem csak a lelkek építését szolgálták, de templomaik, rendjeik anyagi gyarapodását is. Ferenczi György gyergyószentmiklósi plébános,
Benkes János csíki esperes, Ebeczki Pál csíkszentmártoni, majd nagykászoni plébános, az
azonosítatlan Páter Beleni, vagy alulírott számára is kedves esztelneki Nagy Mózes, vagy a
maga rendjén a csíkiak számára kedves kászonfelsőfalvi születésű Lukács Mihály csíki
főesperes mind ilyenek voltak. Tevékenységük nyomai napjainkban is fellelhetők. Fellelhetők épületben, könyvben, könyvtárban, harangban, szemináriumban, káptalanban, iskolákban s ami legfontosabb, az azokban kineveltekben. A gyűjtemény jelentősebb magyar
ferences posszesszorai: Gyöngyösi Imre, Pálfalvi Mihály Ferenc, Zágrábi András, Kájoni
János, Losteiner Leonárd és Warga Kelemen. Ami még izgalmassabbá teszi recenzált köte-
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tünket, az a művelődéstörténeti megalapozottság, amely révén a szerző nyomon kíséri a
ferences könyvtár adományozóinak életútját. Így Marcus Bandinus, Bonyhai Moga Mihály,
Kájoni János, Losteiner Leonárd úgy válnak ismertté számunkra, hogy közben az érintettek
mozgástere révén, nemcsak Székelyföld, de egész Erdély művelődéstörténeti hátországa
bontakozik ki előttünk. Szerzetesrendek, egyházi iskolák, egyházi és világi papok, fejedelmek kultúrateremtő politikájának lehetünk megtapasztalói. A könyvek sorsát követhetjük
nyomon, kiadási helyszínüktől, pillanatnyi örzőhelyükig tett vándorútjuk során. Az erdélyi
egyházi vallásos irodalom forrásaiba, termékeibe tekinthetünk be, kulturális szempontból
mindig is európai fogantatású, neveltetésű és színvonalú szerzőik révén. Az is pontozódik,
hogy ezen személyiségek képviselte magas kultúra milyen mértékben hatja át a népi kultúrát.
A katalógus további pár oldalát olvasva rögtön érződik, hogy Muckenhaupt Erzsébet
felségterületén járunk. A könyvek díszkötéseinek bemutatása nagyfokú szakértelemről,
művészettörténeti jártasságról és a szakbibliográfia alapos ismeretéről árulkodik. E helyen
említjük meg, hogy ezen könyvészet gyarapításához a szerzőnő maga is sok tétellel hozzájárult egyénileg, vagy társszerzői minőségében. A gyűjtemény gótikus, reneszánsz és barokk
kötéseiből egy párat aprólékosan is megismerhetünk, azokat is az előző oldalakhoz hasonlóan, úgy, hogy közben európai és hazai kiadók, nyomdák és könyvkötőműhelyek koronkénti, stílusokkénti titkaiba tekinthetünk be, eszközök, díszítőminták, motívumok, technikai megoldások ismertetése révén. Ezek jellegzetes társítása, következetes használata révén
válik egy-egy történeti kötés beazonosíthatóvá az avatott szem számára. S arra, hogy
Muckenhaupt Erzsébet szeme ilyen, mi sem jobb bizonyíték, mint ezen kötések határozott
és megbízható csatolása ismert európai, magyarországi és hazai könyvkötőműhelyekhez, ott
ahol ez lehetséges, ahol meg nem, ott a megfelelő analógiákat keresi. Így érthető, hogyan
válhat lehetségessé egy pár csíkszeredai kötés alapos elemzése során, máshol őrzött kötések
műhelyeinek megnevezése. Itt valósul meg a kutatóműhelyek közti, korábban említett
visszakapcsolás. Kutatónk azzal is tisztában van, hogy a pálya még nyitott. A debreceni
kötésként ismert típus kapcsán fogalmazza meg: „a kérdés tisztázása csak a 16 századi
debreceni kötések és nyomtatványok, valamint a Hoffhalterek bécsi, gyulafehérvári, nagyváradi és debreceni kiadványai eredeti kötéseinek szisztematikus f e/tárása és bélyegző-re
pertóriumának összeállítása után lesz lehetőségünk. - mint írja - Nemes feladat a fiatal
könyvtáros nemzedék számára!"
A tulajdonképpeni katalógust a használatához elengedhetetlen útmutató előzi meg, jelezve a bibliográfiai és a példányleírás pontokba szedett módszerét. A könyveket idörendi
sorrendben, a nyomdahelyek betűrendjében közli, híven - nagy bibliográfusunk - Szabó
Károly közlési módjához. A bibliográfiai leírásban az értelemszerűen rövidített címeket az
impresszum, a formátum, a terjedelem adatai követik. Az utolsó sorban a szakirodalmi
hivatkozások állnak. A példányleírásban a gyűjtemény saját példányának részletes leírását
találjuk, annak egyedi jellemzőivel: a csonka példány esetében a hiányok, a kötés anyagának,
díszítésnek, színének, stílusának, állapotának, korának, irodalmának jelzésével. Ezt követi a
proveniencia adatai: a betűhív posszesszorbejegyzések, a tulajdonbélyegzők, a tulajdonoshoz köthető régi jelzetek, majd a széljegyzetek kora, nyelve. Kézi díszítések, rubrikálás és az
egyéb - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő - megjegyzések. A kötethez tartozó terjedelmes bibliográfia, nemcsak a problémakör gazdagságát, de szerzőnk tudósi mivoltából fakadó alaposságát is jelzi.
Ezután következik maga a katalógus, melynek kötetenként felsorolt gazdag adatbázisa
további ismeretekkel gazdagíthatja az olvasót, akárcsak a függelékbe került, Szabó Károly és
Hellebrant Árpád csíksomlyói RMK-kutatásaival kapcsolatos dokumentumok. Az eddig
bemutatott részekhez hasonlóan, kötetünknek pont olyan szerves - a kiadvány szakszerű
használatát elősegítő - része a kitűnően szerkesztett nyomdamutató, a helységek és nyomdászok neveivel, a kötetben előforduló nevek mutatója, a posszesszormutató, a helynévmu-
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tató, a címmutató, a töredékek mutatója és a kötések mutatója, melyet a fontosabb bibliográfiák konkordanciája követ.
Még egy nagyon fontos erényét szeretném kiemelni a könyvnek. Tanáraink mindig arra
tanítottak bennünket, kisebbségi sorsban élőket, hogy legyünk tisztában saját múltunkkal,
tiszteljük azt, de hirdessük is azt, senkit se sértve vele, juttassuk érvényre úgy, hogy közben
a tudomány nemzetköziségét is tartsuk tiszteletben, vagyis ne óckodjunk eredményeinket
más nyelven is elérhetővé tenni.úgy érzem, hogy a részletes román nyelvű (szerző fordítása)
és angol nyelvű (László Noémi fordítása) összefoglalók, melyek kissé többek, másabbak,
mint a szokásos tartalmi kivonatok, ennek az elvárásnak tökéletesen megfelelnek, és a
román, illetve külföldi szakemberek is méltányolhatják.
A katalógust kísérő, kb. 40 oldalas, gazdag tudományos apparátussal ellátott tanulmányból világosan kitetszik, hogy Székelyföld ezen konok táján mindig helye volt a kultúrának, a
szellemi életnek, az eke szarva mellett jutott idő és hely a pennának is. Az is nyilvánvalóvá
válik, hogy az itteni emberek mindig is tisztában voltak saját értékeikkel és mindig nyilván
is tartották azokat. Ezt tette a harmadik évezred hajnalán elődeihez igazodva Muckenhaupt
Erzsébet is. Követendő példa!
A címlapot még követi egy lap, melyen egyetlen sor áll: ,Jn memoriam]akó Zsigmond".
Ennek megemlítendő fontossága abban rejlik, amit a régikönyves szakma magyarországi és
hazai nagy doyenjei - Borsa Gedeon, Rozsondai Marianne, Benkő Samu, Deé Nagy Anikó-,
Muckenhaupt Erzsébet korábban megjelent, úgyszintén nagy horderejű könyve kapcsán (A
csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Könyv/etetek 1980-1985. Budapest - Kolozsvár,
1999) egyaránt kiemeltek: a rendkívüli minőségű aszkétikus munka, a hallatlan pontosság
és maga az a tény, hogy saját értékeink saját erőfeszítésből történő bemutatásáról van szó.
Ismérvek, melyekre állandó hangsúlyt fektetett erdélyi nagy (művelődés)történészünk is,
kinek emlékére ajánlott ez a könyv. Recenziónk címválasztását méltatott szerzőnk és a nagy
szellemi mentorunk bihar megyei származása is magyarázza.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megjelent, P. Vásárhelyi Judit lektorálta kötet
egyszerű, ízléses borítója, a mellékletekbe került illusztrációk, az egész kivitelezés a csíkszeredai Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomdát dicséri.
Róth András Lajos

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely, Románia
E-mail: tudkvt_ 1670@yahoo.co. uk
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AZ ELMÚLT ÉV ESEMÉNYEI A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUMBAN

Gyarmati Zsolt, Gecző-Dávid Bíborka
2010. december 2-5.

Transylvania - festészeti kiállítás az erdélyi művészet remekeiből
Maticska Jenő, Zsögödi Nagy Imre, Nagy István, Aba-Novák Vilmos, Fülöp Antal
Andor, Mattis Teutsch János, Szervátiusz Jenő, Thorma János és még számos neves
művész alkotása volt látható a Quadro Galéria - Első Erdélyi Aukciósház karácsonyi
aukciós tétele közül válogatva. A Quadro Galéria igazgatója, Székely Sebestyén György
művészettörténész fogadta az érdeklődőket.

2010. december 9.
Kettős

könyvbemutató
Az Aranykorszak?A Ceau§escu-rendszer magyarságpolitikája 1965-1974

című

kötet szerzőjével, Novák Csaba Zoltánnal Forró Albert beszélgetett. Ezt követően
Orbán Zsolt mutatta be a Nagy Mihály Zoltán és Olti Ágoston által összeállított kiadványt, melynek címe Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez 1944-1953.

2010. december 10. - 2011.február 25.

A fekete leves - a kávéfőzés történetét bemutató időszakos kiállítás
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum és a Fazakas & Kimmel gyűjtemény közös székelyföldi vándorkiállításának első állomása a Csíki Székely Múzeum. A kávé-, a kávéfőzés- és a kávéivás történetét
bemutató kiállításhoz kapcsolódóan minden hétvégén hosszabbított nyitva tartással,
kávéház működtetésével és különleges programokkal vártuk látogatóinkat (filmvetítések, koncertek, előadások, irodalmi est, ingyenes tárlatvezetések).

2010. december 18.

Karácsonyi családi nap
A rendezvényen egyszerre voltak jelen az ünnep falusi hagyományai és napjaink
vidám, közösségi játékai. A gyerekek a kézműves foglalkozáson karácsonyfadíszeket,
lampionokat, képeslapokat, házi szaloncukrot és apró ajándékokat készítettek, majd
Orbán Ferenccel karácsonyi dalokat énekeltek. A felnőtteknek Salló Szilárd, a múzeum
néprajzkutatója mesélt a téli ünnepkör szokásairól.

2011. január 14. - február 6.

Boldogasszony -

időszakos

kiállítás
A budapesti Forrás Galéria és a Csíki Székely Múzeum együttműködésének eredményeként létrejött tematikus kiállításon huszonhat kortárs képzőművész egy-egy reprezentatív alkotása volt megtekinthető. A mai kor meghatározó művészei olajfestmény,

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII. 2011, p. 445-450.
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grafika, szobor, relief által mutatják be Boldogasszony alakjának, az ősi
rális jelképnek az útját, változatait és személyes értelmezéseit.

eredetű

kultu-

2011.február 6
A Boldogasszony kiállítás zárórendezvénye
Antal Imre és Antal Ágnes archaikus Mária imádságokat és énekeket adtak elő,
Koncsag László plébános és Szatmári Szilárd református lelkész tartottak elmélkedést,
melyeket a Nagy István Művészeti Líceum tanárai, Dobos Krisztina és Wass Márta közös
előadása színesített.
2011.február 17. - március 3.

Hova tűntél, Aral-tó? -

időszakos

kiállítás
Csibi Magor, a Think Outside the Box projekt koordinátora és Mircea Struteanu,
hegymászó és fényképész egy hónapig az Aral-tó partján, Kazahsztánban készített
felderítő- és fotóriportot. Az expedícióról több mint 50 kiállított képet láthattak az
érdeklődők, sőt személyesen is meghallgathatták az utazók élménybeszámolóját a
kiállítás megnyitóján.
2011. április 2.

Mátyás király vendégsége - meseszombat a Mikó-várban a Gyermekkönyvek
Nemzetközi Napján
Mesetérkép Lövétei Lázár Lászlóval, papírszínház Makkai Kingával, játékos műhely
munka, közös rajzolás a mesekönyveket illusztráló Csillag Istvánnal, Keszeg Ágnessel
és Mezey Ildikóval, ,Játszóvár" a legkisebbeknek, Codex Régizene Együttes fellépése,
beszélgetés a meseolvasásról Makkai Kinga főiskolai tanárral. Szervezők: Gutenberg
Kiadó, Csíki Anyák Egyesülete. Támogató: Csíki Székely Múzeum.
2011. április 14. - július 31.

Rejtélyek, sorsok, múmiák- válogatás a budapesti Magyar Természettudományi
Múzeum gyűjteményéből
A Csíki Székely Múzeum 2011. évi kiemelt jelentőségű kiállítása különleges tematikát mutatott be: a Vácott feltárt 265 múmiából 14 érkezett Csíkszeredába. A kiállítás attól
emelkedik egy jó értelemben vett „sztárkiállítás" rangjára, hogy a professzionális módon
megtervezett látványvilága mellett szerteágazó tudományos vizsgálódások sora alkotta a
rendezési koncepció alappilléreit. A kiállítást 18000 látogató tekintette meg.
2011. április 16

Húsvéti családi nap
Az érdeklődők megismerkedhettek a hagyományos tojásfestés rejtelmeivel, valamint tavaszi hangulatú képeslapokat, húsvéti dekortermékeket készíthettek.

2011. május 6-7.

Tres Courts - Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiválja
Az érdeklődők a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában követhették
figyelemmel a három percnél nem hosszabb, hazai és a világ különböző országaiból
származó filmesek alkotásait.
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2011. május 12-13.

Adatbank Café konferencia
Az Adatbank Café első székelyföldi helyszíne a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai
galériája. A tematikákat tekintve a székelyföldi akcióművészettől az orvos-beteg kapcsolatig 15 izgalmas előadást lehetett meghallgatni. Az Erdélyi Magyar Adatbank és a
Csíki Székely Múzeum közös rendezvénye.
2011. május 11.

1 O éves a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka Mozgalom - idősza
kos kiállítás
A kiállítást megnyitotta Lévai Anikó, a kalákások nevében köszöntőt mondott Herczeg
Ágnes, melyet a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és Csibi Levente zenekarának
előadása követett. Szervezők: Ars Topia Alapítvány, Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület. Támogató: Csíki Székely Múzeum.
2011. május 21-22.

Részvétel a budapesti Múzeumok Majálisán
A Magyar Nemzeti Múzeum udvarán zajló rendezvényen sok izgalmas játékkal,
tapintható honlappal, kiadványokkal és az Üsztürü együttes koncertjével vártuk a
kicsiket és nagyokat.
2011.június 8.

Gyermektáncház a Folker együttessel
A sepsiszentgyörgyi Folker együttes Csíki Anyák Egyesület felkérésére a Mikó-vár
udvarán lépett fel. Támogató: Csíki Székely Múzeum.
2011.június 25.

Múzeumok Éjszakája
Második alkalommal csatlakozva a nemzetközi rendezvényhez, a Csíki Székely Múzeum éjszakai nyitva tartással és egész napos programmal készült a kultúra iránt érdeklődő
közönség szórakoztatására. Célunk, hogy minél több látogató térjen be ezen a napon a
múzeumba, és nyetjen betekintést a muzeológusok, restaurátorok munkájába.
2011.június 30. - július 1.

Harmadik Mini J azzfesztivál
A Minijazzfestival Egyesület szervezésében zajló zenei fesztivál célja, hogy a Mikóvárba csalogassa a jazzkedvelőket, és hogy a környék jazz zenészeinek sorra helyet
adjon a fesztivál színpadán. Idén is színes repertoár várta az érdeklődőket, a két nap
alatt 6 koncerten vehettek részt. Támogató: Csíki Székely Múzeum.
2011.július 8.

Múzeum Café bemutató
Az European Design Awards Magazin kategóriájának bronzérmes folyóiratát Martos
Gábor főszerkesztő és György Péter esztéta, a szerkesztőbizottság tagja mutatták be.
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Gyarmati Zsolt,

Gecző-Dávid

Bíborka

2011.július 11-16.

Nyári tábor a múzeumban
Az egy hetes múzeumi szaktábor alatt a gyerekek játékos kutatómunkát folytattak,
kipróbálták a múzeumi szakemberek munkáját, általános műveltségüket gyarapították, valamint részletesen megismerhették a múzeum gyűjteményeit, kiállításait a tárgyak anyagának szempontjából. A foglalkozások a fém, fa, kerámia, üveg, papír, textil,
bőr, kő, csont témában zajlottak.

2011. augusztus 4-7.

Csíkszeredai Városnapok
A Csíki Székely Múzeum épülete, a Mikó-vár, a Vár tér és a múzeum Kossuth utcai
galériája ez évben is több programpont helyszínéül szolgált: koncert, bábelőadás, filmbemutató, kézműves foglalkozások, koncert, színházi előadás, Dob-ban Ritmusfesztivál.

2011. augusztus 4-13.

Forma és energia - építészeti kiállítás a Kossuth utcai galériában
A csíkszeredai Vallum Kft. által kezdeményezett kiállítás a kortárs osztrák építészet
fenntarthatóság szempontjából leginkább kiváló épületeit mutatta be.
2011. augusztus 19-21.

Részvétel a Kolozsvári Magyar Napokon
Második alkalommal vettünk részt a Kolozsvári Magyar Napokon. Standunknál az
a múzeum szakmai tevékenységével ismerkedhettek. A kicsiket és nagyokat információs pulttal, kiadványokkal, sok izgalmas játékkal, tapintható honlappal,
térbeli társasjátékkal vártuk.
érdeklődők

2011. szeptember 21.

Széchenyi és/vagy Kossuth? - Dr. Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatójának előadása

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának tanácstermében

2011. október 6

Drakula árnyéka - filmvetítés és közönségtalálkozó
A romániai forradalom kitörését dokumentumok, interjúk alapján bemutató, Filmszemle-díjnyertes alkotás vetítése a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nagy
aulájában. Találkozás Szőczi Árpáddal, a film rendezőjével és William Totok, berlini
újságíróval. A Csíki Székely Múzeum és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
közös rendezvénye.

2011. október 8.
Őszi

családi nap a Nagy Imre Galériában

A Csíki Székely Múzeum különleges kalandra invitálta a közösen tanulni, szórakozni
vágyó látogatókat, a magyarországi kezdeményezésű Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozathoz csatlakozva. A rendezvény minden korosztály számára alkalmat
kínált arra, hogy Nagy Imre festő életművét, alkotásának helyszínét, a szülőházát, a róla
szóló filmeket, kiadványokat egy helyen láthassa.
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2011. november 22-24.

One World Romania On Tour - dokumentumfilm fesztivál az emberi jogokért
A Csíkszeredában először megrendezésre kerülő fesztivál célja az emberjogi kérdések minél teljesebb bemutatása minőségi alkotások révén, és ezek eljuttatása a széles
közönséghez. A Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában összesen hat filmet
mutattunk be.
2011. november 12-13.

Micimackó - bélyegkiállítás a Kossuth utcai galériában
Idén harmadik alkalommal szervezett Micimackó névre keresztelt nemzetközi gyerek és ifjúsági bélyegkiállítást a Hargitai Bélyeggyűjtők Egyesülete. Támogató: Csíki
Székely Múzeum.
2011. december 17.

Karácsonyvárás kézműves foglalkozással
Az ünnep hangulatát idéző karácsonyi meseolvasással és egyéb meglepetésekkel
vártuk a gyerekeket a Kossuth utcai galériában. A résztvevők a nap folyamán a téli
ünnepkörről szóló társasjátékot és kézműves munkákat készítettek, melyeket hazavihettek. A tevékenységek lebonyolításában önkéntes diákok és múzeumbarátok voltak
segítségünkre.

Gyarmati Zsolt,

Gecző-Dávid

Bíborka

Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Románia
Email: gyarmatizsolt@csikimuzeum.ro,
davidbiborka@csikimuzeum.ro
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MÚZEUMBA JÁRNI JÓ!
BESZÁMOLÓ A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Kádár Kincső
• Miért gondolkodtak így, miért gondolkodunk így?
A Csíki Székely Múzeum már alapítása óta próbál élményszerű, látogatóbarát kiállításokat
és programokat biztosítani. Az alábbiakban az intézmény gyermekprogram kínálata kerül
bemutatásra: előbb röviden a múzeumalapítás körüli programok, majd hosszú szünet után
az egyre színesedő, korosztályonként és tartalmilag differenciált, tematikus foglalkozások
következnek.
Az 1930. év pünkösdjén Csíksomlyón, az akkori „székházban" nyílt a Székely Népművé
szeti kiállítás, mely tárgykörök szerint tizennégy szobát foglalt magába. A kiállítás sajátos
vonása az volt, hogy a kiállított tárgyak mellett, több esetben egy-egy hozzáértő ember
mutatta be a tárgykészítés folyamatát. Vámszer Géza így emlékezik vissza: „az egyik szobá-

ban falusi asszonyok saját szövőszékeiken szőttek, a másik szobában egy dán/alvifazekas
edényeket korongolt és festett, majd az udvaron épített katlanban ezeket ki is égette, a kész
edényeket pedig a rendezőség helyben el is adta a látogatóknak. Külön teremben mintázta
állatszobrocskáit Vass Áron makfalvi népművész, ugyanakkor egy másik helyiségben a
csíkkozmási Kristó János fafaragó mutatta be kész munkáit és munkamódszerét. "1 Nyilván 80 esztendővel ezelőtt nem múzeumpedagógiának nevezték ezt a fajta élményszerű
oktató tevékenységet, de az akkori kiállításrendezők és a múzeum szakemberei fontosnak
tartották, hogy a néprajzi kiállításon ne csak a tárgyat mutassák be, hanem a tárgyat használó
embert is. Így, a kiállításokon a látogatók találkozhattak olyan asszonyokkal/férfiakkal, akik
az egyes női/férfi mesterségeket, azok eszközeit és a készítés folyamatát is bemutatták. Nem
tudjuk, hogyan nevezhették ezt a tevékenységet, de a lényeg ugyanaz: kinevelni egy aktív
múzeumlátogató közönséget, aki jól érzi magát a kiállításokon. Egyszerűen, amennyiben
látjuk, halljuk, megtapintjuk, és kipróbáljuk az adott mesterséget és a hozzá tartozó eszközöket, részesévé válunk, személyesebbnek érezzük, ezáltal maradandóbb élményre teszünk
szert.
A múzeumokban felhalmozott műtárgyak az iskolai tananyag kiegészítéséhez rendkívüli
szemléltetési lehetőséget kínálnak. Ám a tárgyak egyetlen és megismételhetetlen volta miatt
a műtárgyvédelmi szempontok érvényesülnek: „Mindent a szemnek, semmit a kéznek!"
Pedig egy különleges tárgy láttán mindannyiunkban kialakul a vágy, hogy megérintsük,
általa személyes kapcsolatba kerüljünk korokkal, kultúrákkal. Miért tanuljunk tárgyakkal? A tárgyak motiváló ereje a „meg akarom nézni, meg akarom tudni..." érzése alakul ki először
a gyerekekben, amely azután felébreszti a kíváncsiságot. A tárgyak kézbevétele az aktív
tanulásnak olyan formája, ami leköti a gyermek figyelmét. A tárgyak megfigyelése fejlesztheti
a következő készségeket: óvatos bánásmód, megőrzés, tárolás; megfigyelés és megvizsgálás;
megvitatás, javaslattétel, becslés, elméletek felállítása, összegzés, jóslás, általánosítás; kísérVÁMSZER 1976, 42-43.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII., 2011, p. 451-460.
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letezés, következtetés, összehasonlítás, végkövetkeztetés levonása, és a funkció összefüggéseinek felismerése, besorolás, katalogizálás; az adatok rögzítése írással, rajzolással, címkézéssel, fényképezéssel, hangfelvétellel, filmezéssel, számítógéppel; válaszadás, jelentés, magyarázat, kiállítás, bemutatás, összegzés, véleményalkotás. 2
A sikeres, élményszerű program érdekében azonban fel kell zárkóznunk, és tanulnunk
kell azoknak az országoknak a példáiból, ahol már több évtizede működnek múzeumpedagógiai programok, és az érdeklődőkben már igényként fogalmazódik meg a múzeumpedagógiai foglalkozás vagy múzeumi óra. A magyarországi Múzeumi szakemberek a közoktatás
szolgálatában, 2009-es módszertani kutatás eredményeit figyelembe véve megtudhatjuk,
hogy mitől jó és példaszerű egy-egy kiállítási program a múzeumpedagógiában.3 A Csíki
Székely Múzeumban is ugyanezen célokat szem előtt tartva a következő irányelvek mentén
szervezzük a foglalkozásokat: kiegészítik az iskolai tananyagot, szakmailag színvonalas információközvetítést biztosítanak, manuális gyakorlatok (aktív részvételt igényelnek) színesítik
a programot, a gyerekek kompetencia-fejlesztő feladatokat végeznek, a múlt és a kultúra
megismerését támogatják, az információkat játékos, élményszerű, kreatív, interaktív, korosztályhoz igazodó témafeldolgozásban sajátíthatják el, emellett a foglalkozások értékközvetítők, hisz a kultúra megbecsülését, a helyi identitás kialakítását is megcélozzák. Az alsó
tagozatosok esetében a természettudományos, néprajzi, művészeti kiállítások, gyűjtemé
nyek használhatók fel legjobban, mert a magyar nyelv, környezetismeret és rajz órák ismeretanyagait lehet ezekben konkretizálni. A történeti kiállítások, gyűjtemények csak később,
a mondák tanításának idején illeszkednek a tananyagba. Ez az időszak elsősorban a múzeumokhoz való megfelelő kötődés kialakításának ideje. Fontos, hogy a gyerekek úgy emlékezzenek a múzeumra, mint ahol nagyon jól érezték magukat. Az alsó tagozatra a készségfejlesztés speciális feladatai hárulnak, ahol fokozottan kell figyelni a manuális készségekre és ezek
fejlesztésére. Ennek a múzeumpedagógiában, a tárgykészítések során van nagy szerepe.
Fontos, hogy ebben az időszakban tanulják meg a helyes múzeumi viselkedést, érezzék
kötelezőnek a szabályok betartását. A gyerekek fedezzék fel, hogy mindannak, amiket a
könyvekből megtanulnak, valóságtartama van. Vessék össze a már megtanult történeteket,
fogalmakat, eseményeket a tárgyakban jelentkező konkrét világgal. Ezeken keresztül legyenek képesek alapvető összefüggések felismerésére. Tudják alkalmazni a sajátos múzeumi
kommunikációs rendszert ismeretszerzésre, vagyis a múzeumhasználatot, mint a tanulás
egyik módszerét jól alkalmazzák (múzeumi tárgy és múzeumi információk összevetése).
Tudjanak alkalmazkodni nemcsak társaikhoz, hanem az idegen emberekhez is, mind a
közlekedés során mind pedig a múzeumban.
A felső tagozatos diák a szaktantárgyakon keresztül az egyes tudományágak alapjait
sajátítja el, fontos, hogy számára a részek egésszé álljanak össze. Ehhez nyújthat segítséget
egy-egy múzeumi foglalkozás. Különösen előtérbe helyezendő a történeti, néprajzi, művé
szeti gyűjtemények szerepe. A múzeumlátogatások során egyes különleges szakmák és
hivatások is felkelthetik az érdeklődésüket, elősegítve ezzel a pályaválasztást. A készségfejlesztésben az értelmi képességek fejlesztése dominál, melyek az ismeretszerzés, feldolgozás
és alkalmazás szolgálatában állnak (megfigyelő-, felismerő-, elemző-, szintetizáló- és összehasonlító képességek stb. fejlesztése). Az életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek
képesek a különböző forrásokból összegyűjtött ismereteik osztályozására, a köztük lévő
összefüggések megkeresésére, a konklúziók levonására.

2

DURBIN ET AL. 1990, 3-4.

3

KÁRPÁTI, SZIRMAI, 2010, 27-30.
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• 1. Múzeumpedagógia az időszakos kiállításokon
A fenti célokkal felvértezve a Mikó-várban 2007 óta zajlanak folyamatosan múzeumpedagógiai foglalkozások. A Munkácsy képek Erdélyben kiállítás gyerekfoglalkozásait múzeumunk a 1-12. osztályos tanulóknak ajánlotta. A Vízválasztó Vizuális Oktatási Alapítvány
segítségével interaktív foglalkozásokat tartottak, melyek során mindig a múzeumpedagógusok alkalmazkodtak az adott csoporthoz, és nem fordítva. A foglalkozások ezért nem előre
rögzített terv szerint haladtak, hanem inkább a résztvevők aktuális preferenciái és vonzódásai határozták meg, hogy melyik műtárggyal mennyi időt töltöttek. A múzeumi foglalkozásokon korosztályoknak megfelelő, interaktív, elmélyülést és kreativitást igénylő feladatok
segítették a kiállítás feldolgozását, a közös beszélgetést. A programra érkező látogatók
kisebb csoportokban ismerkedhettek meg a tárlat anyagával, így biztosítottuk a foglalkozás
személyességét és személyre szabottságát. A foglalkozássorozat célja az volt, hogy a fiatalok
játékos formában olyan lehetséges művészetbefogadási stratégiákkal ismerkedjenek meg,
melyeket később önállóan is használni tudnak.
Kisebb szünet után 2009-ben a Tatárjárás 1241-1242 című időszakos kiállításon folytatódtak a múzeumpedagógiai foglalkozások. A műhelymunkát és játszóházi foglalkozásokat
magába foglaló rendezvénysorozat a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeummal,
a Csabafiak Hagyományőrző Egyesülettel és a Portéka Játszóházzal közösen valósult meg. A
történelmi játszóház, mint múzeumpedagógiai program 2009. március l-jétől indult. Fontos
volt a diákok számára interaktív módon érzékeltetni a kiállítás korabeli világát. A cél az volt,
hogy olvasmányaik, tanulmányaik során szerzett tudásukat, valamint a kiállítás tapasztalatait
bővítve, kíváncsiságukat felcsigázva olyan foglalkozások résztvevőjévé váljanak, amely során
megismerhették, hogyan készültek a korabeli fegyverek, viseletek, háztartási eszközök, és
miként használták ezeket. Minden hétvégén történelmi játszóházat is szerveztünk.
A foglalkozások során minden alkalommal több alternatív tevékenységet ajánlottunk fel,
így az érdeklődőknek életrkor és nemek szerinti választási lehetőségük is volt. A tevékenységeken résztvevők saját készítésű munkáikat elvihették. A múzeumpedagógiai foglalkozás
tematikája: pajzsfestés, kötélverés, ostorfonás, rézverés, szalagszövés, láncing-, nyílvessző-,
kokárda-, ékszer-, sámáneszközök és bőrvért készítése, íjászat, szalagszövés, fegyverpróba,
ostorfonás, jurtaállítás és berendezés, növényi festés, katonáskodás, nemezelés. Valamennyi
tematikához egy illusztrációk segítségével bemutatott rövid történeti felvezetés is kapcsolódott ..
Az Egyiptom művészete a fáraók korában című kiállítással párhuzamosan is, hagyományainkhoz híven, múzeumpedagógiai foglalkozásokat indítottunk, melynek közvetlen
célja az volt, hogy a gyermekekkel sokoldalúan és élményszerűen ismertesse meg a kiállítás
tematikáját, a halotti kultuszt, valamint az egyiptomi művészetet. A foglalkozássorozat
tematikusan épült fel, a résztvevők minden vasárnap más-más alapanyagokkal ismerkedhettek meg, különböző technikákat sajátíthattak el. A tevékenységeket négy múzeumpedagógus irányította párhuzamosan, így az érdeklődők választásuk szerint részt vehettek drámajátékokban vagy kézműves foglalkozásokon. Ezeken az alkalmakon a gyermekek megismerkedhettek az egyiptomi világgal, a fáraók életmódjával, az egyiptomi művészet motívumvilágával, a hieroglif írásjelekkel, építkezési, szépítkezési, étkezési szokásaikkal, a túlvilági élet
jelentőségével és az ehhez fűződő temetkezési szertartásokkal.
A nagy témaköröket a következő gyakorlati tevékenységekkel dolgoztuk fel: falfestés,
társasjátékok készítése (tábla-, kígyójáték, memóriakártya és puzzle), könyvjelző készítés
eredeti papiruszból (díszítése hieroglif jelekkel), egyiptomi motívumok festése és képkeret
készítés kartonból, ékszerkészítés (fémdomborítás, gyöngyfűzés), puzzle és falfestés, játékhétvége (ügyességi játékok apró meglepetésekkel) és arcfestés; formaöntés gipszből; egyiptomi hangulatú karácsonyfadísz készítés, múmiapólyálás és agyagozás, képkészítés szivacs-
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lapokból és fűszerekből, domborműkészítés, kollázs, mese, drámajáték és összegző kiállítás
a foglalkozások során készült termékekből.
Alig, hogy lejárt az egyiptomi témájú kiállítás, tavasszal máris érkezett a Barabás, Mun-

kácsy, Szinyei és kortársaik- Remekművek a 19. századi magyar festészetből című
időszakos

tárlat. A kiállításon a gyerekek az aktuális témához kapcsolódóan játékos formában, beszélgetés közben ismerkedtek meg a míítárgyakkal. A műhelymunka során különböző anyagokkal és technikákkal alkothattak, illetve drámajátékkal dolgoztuk fel aznapi élményeiket. Csoportos látogatás esetén a 14 év alatti gyerekeket hétköznapokon vártuk a
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásra, melyet a tárlatvezetés helyett
ajánlottunk. Korosztályonként differenciált témafeldolgozásban, feladatlap és egyéb kiegészítő interaktív eszközök segítségével ismerkedhettek meg a magyar romantikus festészet
jeles darabjaival. Ajánlottunk hétvégi foglalkozásokat is, azoknak a gyermekeknek, akik
hétről hétre alaposabban szerették volna megismerni a magyar festők remekműveit. A
hétvégi foglalkozások sorozata minden vasárnap más-más festő munkáit hozta közelebb a
gyermekekhez. Összesen tizenkét alkalommal találkoztunk.
A foglalkozások alkalmával megismerkedtünk Zsiga föstővel, hiszen az ő története végigkövette a három hónapig tartó, hétről hétre egymásra épülő találkozásokat: „ ... De aki elhiszi,
az tudja jól, hogy ekkoriban az egész világ fehér volt. A hófehér égbolt alatt, a hófehér
földön, a hófehér tengerek partjain hófehér erdők lombosodtak, hófehérfolyók kanyarogtak a hófehér hegyek között, hófehér tehenek ittak a hófehér habokból, a hófehér réteken
hófehér fűszálak lengedeztek, s a hófehér fűszálon hófehér katicabogár sétált, akinek
fogalma sem volt róla, hogy neki hét pöttye van, hiszen hófehér háton hófehér pötty, az
annyi, mint a semmi. jó dolga volt Zsiga föstőnek. Naphosszat hevert hófehér hátán,
hófehér kertjének hófehérfái és hófehér bokrai között. Ha meg nagy ritkán festeni támadt
kedve, elővette hófehér palettáját, kinyomta rá a hófehér festéket, és hófehér ecsetjével
hófehér tájakat, hófehér csendéleteket pingált a hófehér vászonra. Ha elkészült, nagy
büszkén mutatta:... " (részlet, Lázár Ervin: Zsiga föstő fest). Innen indultunk, és a tizenkét
találkozás során minden színessé vált. Az egyes festők életét és munkáit a következőképpen
dolgoztuk fel:
• „Hová tűnt a lány, a pipa és az ékszerek?" - foglalkozás Barabás Miklós művei
alapján
• „Sötétbarna, mahagóni, paripán jó lovagolni." (Nagy Bandó András: Tizenkét
szín) - foglalkozás a kiállításon látható életképek alapján
• „Bejelöljük a 19. századi IWIW-en?" - foglalkozás a kiállításon látható portrék
alapján;
• „Szilágyi Erzsébet csak Mátyásnak írhatott levelet." - foglalkozás Madarász Viktor művei alapján

• „Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását! Hallgasd hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek." (Szent István Intelmei Imre herceghez ) - foglalkozás Benczúr Gyula művei
alapján

• „Siralmas most a helyzet Magyarországon / Isten irgalmazzon a szegényeknek, akiket kiperzseltek / össze-vissza menekülnek/ szerte az országban/ azt
sem tudják, hova/ sok asszony és gyerek/ sírnak és jajgatnak szívettépőn / És
olyan sok a gyilkolás és rablás/ mert mindenki ezt teszi, aki teheti/ a magyarok
/úgy mint a törökök/ üldöznek mindenkit/ Nekem is elvették a lovamat/
kabátomat és fegyveremet, csak az ingemet hagyták meg... " (osztrák szemtanú
beszámolója a mohácsi csatáról) - foglalkozás Székely Bertalan művei alapján

• „Hat ember, hat szín." - foglalkozás Szinyei Merse Pál művei alapján
• „Csapjunk a lovak közé!" - foglalkozás Lotz Károly művei alapján
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• „Nincs nevem, szolgáló vagyok, csak egy vödör vízért küldtek, s még ez a festő
is itt lábatlankodik" - foglalkozás Munkácsy Mihály művei alapján
• „Hányféle színe van a hónak? - Photoshop nélkül mesterfokon." - foglalkozás
Mednyánszky László

művei

alapján

• „Kitennéd-e a Desktopodra?" - foglalkozás a kiállításon látható tájképek alapján
• ,Játékszalon" - játékok, vetélkedők a kiállítás egészéhez kapcsolódóan
2011. március 14-én megnyitottuk a Rejtélyek, sorsok, múmiák - A váci Fehérek
című nagyszabású időszaki kiállítást. A:z eddigi kiállítások múzeumpedagógiai programjainak kidolgozásához képest talán ez volt az első igazán nagy kihívást jelentő
feladat. Érdekes tapasztalat volt számunkra az, hogy a gyerekeken kívül mindenkiben volt egy
kis félsz, egy szorongás az üvegkoporsók és a bennük lévő múmiák láttán. Érthető, az embernek
minél több halállal kapcsolatos tapasztalata van, minél több embertársát veszítette el, annál
tartózkodóbb. Ezért volt furcsa, hogy sok pedagógus nem vállalta, iskolai látogatást szervezzen
erre a kiállításra. Így történt, hogy a tanárok a szülőkre hárították a felelősséget, hogy majd a
gyermek családja döntse el, hogy megnézheti az „emberkiállítást" vagy sem, és a szülők pedig a
tanárokra hárították a felelősséget, hogy ők azok, akik nevelik, oktatják a gyermekeiket, majd az
oktatási intézmény ítélje meg, hogy láthatja a múmiákat a gyermek vagy sem. 12 év volt az
ajánlott alsó korhatár. Nagyon sok 12 év körüli gyermek tért be hozzánk, várva azt, hogy a fáslis
múmiák feltámadnak, és a kiállításon holdkóros, bandukoló múmiákkal fognak találkozni, akik
megkergetik őket. Ilyen és hasonló témájú rajzfilmeket viszont, azt gondoljuk, kivétel nélkül
minden gyermek látott. Érdemes elgondolkodni...
Mi jelenthet kihívást egy múzeumpedagógusnak a múmiás kiállításon? Engedjék meg,
hogy a következőkben kissé személyesre fogjam mondanivalómat. Néhány évvel ezelőtt egy
óvodában végeztem pedagógiai tevékenységet. Első tanításként a környezetismeret tantárgy
cetlit húztam a kalapból, örültem is, hogy nem matekkal kell foglalkoznom. Később kiderült,
hogy a környezetismereten belül a krizantém virág a halottak napjával összekötve a végső,
leszűkített témám, mindezt kiscsoportban fogom megtartani. Azt hittem akkor, hogy nincs
ennél ijesztőbb, mint kiscsoportban halottak napjáról beszélni. Kellemesen csalódtam. A
gyerekek nyitottak voltak, teljesen természetesen kezelték a halálról, hozzá kapcsolódó
szimbólumokról való beszélgetést. A fenti személyes kitérőt azért tettem, mert ugyanezzel
az érzéssel találtam szembe magam a váci múmiák esetében is. Hetekig gondolkodtam, hogy
milyen oldalról lehet megközelíteni a témát. A:ztán a tudományosság útján elindulva kialakult a program. Nyomoztunk, mint az igazi kutatók, hogy ki miért és hogyan halhatott meg,
foglalkoztunk élettörténetekkel, arcrekonstrukciókkal, testünk arányaival, arányméréssel,
kultúránkénti temetkezési szokásokkal, állati csontok és fogak alapján életkor meghatározással, csonttípusokkal, sok-sok hálózsákcipzárt feltekerve kialakítottunk kromoszómákat,
színes fonalakból létrehoztunk DNS-láncokat, családfát rajzoltunk és korabeli váci végrendeletekből fejtettük meg a színes halál titkát. Kutatókként arra figyeltünk, hogy a tudomány
számára milyen információt hordoznak a múmiák, hogy milyen sokat tudunk róluk/tőlük
tanulni, és tiszteletben tartottuk, büszkék voltunk arra, hogy a legtöbb múmiát néven tudjuk
szólítani. A visszajelzések alapján minden gyermek nyugodtan feküdt le, nem gyötörték
rémálmok őket.

templomának titkai

• 2. Múzeumpedagógia a Hagyományos Népi Mesterségek Csíkban című
néprajzi alapkiállításon
A:z időszaki kiállítások programkínálata mellett fontosnak tartjuk, hogy azok a gyerekek,
akik Csíkszeredában vagy Csík környékén élnek, a múzeum néprajzi kiállításán és néprajzi
gyűjteményén keresztül jobban megismerjék saját kultúrájukat. A tantárgyi koncepciókat
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segítve szinte önként kínálják, s nagyon jó lehetőségeket teremtenek a tanulók ismereteinek
összevetésére, összefüggések keresésére, feltárására, megértésére. A múzeumi óra jól alkalmazható tananyag-kiegészítésre, a téma, a tananyag többoldalú megvilágítására, a személyiség sokirányú fejlesztésére, konkrét nevelési, oktatási, képzési célok elérésére. Havonta
bővülő, korosztályonként differenciált (1-4., 5-8., 9-12. osztályosoknak) programjaink
kapcsolódnak a helytörténet, irodalom, környezetismeret, történelem, vizuális kultúra ismeretanyagának bővítéséhez. Mindegyik foglalkozás a Hagyományos népi mesterségek Csíkban című néprajzi alapkiállítás termeiben zajlik:
• Azért gyűltünk mi ma össze ... - Tudod, hogy mitől ünnep az ünnep? Hogyan
hozhatnánk létre a mi saját múzeumi ünnepünket, milyen kellékekre van szükségünk,
milyen kódok határozzák meg az ünnepeket? Mely érzékszerveinkre hat ki a „jól"
megszervezett ünnep?
• Mindennapi kenyerünk - Hogyan kerül a malomból a kamrába a legfontosabb
táplálékunk? Mit jelent az, hogy ma szitálok, holnap sütök? Milyen fajta kenyeret lehet
fogyasztani? Ki szegte meg? A foglalkozáson részletesen megfigyeljük a kenyérkészítéshez szükséges eszközöket.
• Famegmunkálás - A foglalkozáson egy „múzeumi matematika óra" keretében mutatjuk be a kádár- és az asztalosmesterséget. Kipróbáljuk, hogy mit jelent gyakorlatban az
űrmérték, mikor használunk szemmértéket, mekkora egy láb, stb.
• Betegségek, népi gyógyászat - A foglalkozáson Szent Antal kultuszán, attribútumain, a nevéhez fűződő betegségeken keresztül kaphatnak ízelítőt a gyerekek a népi
gyógyászatról.
• Növény- és állatmotívumok - A tevékenység során a múzeum raktári és kiállított
tárgyain figyeljük meg a növény- és állatmotívumokat.
• Boszorkányság, hiedelmek - Luca napja a legalkalmasabb arra, hogy a nagyobb
diákokkal a boszorkányság hiedelem-köréről beszélgessünk. A diákok részt vehetnek
egy igazi boszorkányperen.
• Elvennéd-e/férjhez mennél-e? - A foglalkozás alatt a szép nő és a szép férfi fogalmát
tisztázzuk a higiénia, népi tisztálkodás tükrében.
• Hogyan gondolkodik a régész? - Ismerd meg a régészet kulisszatitkait a cseréptől
a kiállított tárgyig.
• Tér és idő túra - Archetípus- és szimbólumelemzés a kiállított tárgyak köré építve.
• Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, dob szerda - A foglalkozás a hagyományos hétköznapi szokásainkra épül.
• Hagyományos férfi mesterségek - A néprajzi kiállításon részletesen megfigyeljük
a férfi mesterségek tárgyi világát, eszközkészletét.
• Hagyományos női foglalkozások - A néprajzi kiállításon részletesen megfigyeljük
a női mesterségek tárgyi világát, eszközkészletét.

• "Ha egy tudja, titkos, ha kettő tudja, homályos, ha három tudja, világos. Mi az?
Pletyka." - A foglalkozás során népköltészeti alkotásokkal ismerkedünk meg.
• Hogyan készül egy kiállítás? - Ki ne lenne kíváncsi arra, hogy hogyan készül egy
kiállítás, hogyan jutnak el a kiállítás

•

Tűzzel-vassal

rendezői

az

ötlettől

a megvalósításig?

dolgozunk, hogy ne legyen vashiányod! - Alaposan megismerke-

dünk a kovácsmesterséghez kapcsolódó hiedelmekkel, eszközökkel, tárgyakkal.
• Pásztorkodás - A foglalkozáson a gyerekek megismerkedhetnek a hagyományos
magyar, illetve a Csík környéki pásztorkodás eszközkészletével, pásztorkodáshoz kapcsolódó hiedelmekkel, és jelrendszerekkel.
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• 3. Családi napok
Családi napokat nagyobb ünnepek alkalmával tartunk. Alkalmat szeretnénk teremteni
arra, hogy a család apraja-nagyja együtt készüljön az ünnepekre. Az ilyen rendezvényeken
néphagyományokból táplálkozunk, és igyekszünk az egyes ünnepekhez kapcsolódó autentikus technikával és anyagból kivitelezett tárgyakat készíteni. A „Múltbeli karácsonyok,
korunkbeli ajándékok" (2010. december 18., szombat) címet viselte a karácsonyi családi
napunk. Egész napos programot kínáltunk kicsiknek és nagyoknak. A rendezvényen egyszerre voltak jelen az ünnep falusi hagyományai és napjaink vidám, közösségi szórakozása.
A gyerekek kézműves foglalkozáson vehettek részt (karácsonyfadísz, karácsonyi hangulatú
lampion, képeslap és házi szaloncukor, valamint apró ajándékok készítése), és karácsonyi
dalokat énekelhettek. A felnőtteknek a múzeum néprajzkutatója, Salló Szilárd mesélt a téli
ünnepkör szokásairól. A karácsonyi családi nap sikere újabb családi napot szült, mégpedig
a húsvéti ünnepekhez kapcsolódót. A gyerekek és kísérőik húsvéti kézműves foglalkozáson
vehettek részt 2011. április 16-án. Az érdeklődők megismerkedhettek a hagyományos tojásfestés rejtelmeivel, valamint tavaszi hangulatú képeslapokat, húsvéti dekortermékeket készíthettek.

• 4. Nyári tábor a múzeumban
Két alkalommal szerveztünk nyári tábort a múzeum udvarán: 2010. augusztus 9-14.,
valamint 2011. július 9-11. között. A tábor megszervezésének ötlete adta magát, hiszen a
múzeum egy szaktábornak remek helyszínt tud biztosítani (a vár belsö udvara, kiállítóterek,
hátsó udvar, műhelyek). A program a 7-13 éves gyerekeket szólította meg, célja pedig az
volt, hogy az alapkiállítások mentén, játékos formában ismertesse meg velük a múzeumi
szakemberek munkáját (művészettörténet, néprajz, régészet, restaurálás, nyomdatörténet,
kiállítás-rendezés) és láttassa a múzeumi gyűjteményeket különböző megközelítésből
(anyag, forma, tárolás, díszítés stb. szerint). A gyerekek tematikus témafeldolgozásban,
minden nap egy-egy terület részletes kibontásával ismerkedhettek meg. A hagyományőrzö,
sport, kézműves, vallási és egyéb tematikus táborok mellett sikerült felmutatnunk egy,
kimondottan általános műveltségre építő tábort, amely a csíkszeredai közönség számára is
újszerűnek tekinthető. Ugyanakkor, az újszerűség mellett ez az a pont, ahol még bőven van
csiszolnivalónk, hiszen a gyermekek nincsenek hozzászokva a „tanulós" táborokhoz. A
bejelentkezési igény és a visszajelzések alapján elmondható, hogy az effajta tábortí pus mégis
igen nagy népszerűségnek örvend. Mivel bejárós, napközis tábort tudunk biztosítani, ezért
a napi program délelőtt 9 órától délután 19 óráig tart. Reggel 9 órakor érkeztek a gyerekek
és 10 óráig az első napon ismerkedési játékokat, a többi napon csoportépítő, „hangulatdobó"
játékokat játszunk a megfelelő táborhangulat érdekében. A délelőttök folyamán korosztályonként differenciált csoportokban, rotációs módszerrel történt az elméleti jellegíí témafeldolgozás. Ez után csoportokra osztottuk a gyerekeket, és a délelőtt elsajátított információk alapján, az elméletet alátámasztva, kézműves tevékenységekkel dolgoztuk fel a nap
témáját. Ezt követte az uzsonna és a nap témáját körüljáró kvízszerű és ügyességi vetélkedő,
amellyel a napot zártuk.

• 5. Egyéb rendezvények
Az elmúlt években, gyermekprogramot kínálva, a múzeum több alkalommal bemutatkozott különböző neves rendezvényeken, fesztiválokon, hazai és külföldi terepen egyaránt. A
„sátoros" rendezvényekre külön programmal készülünk, melyek az éves nagy témakörökbe
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(múzeumi műtárgyak az anyag, díszítés, forma szempontjából) illeszkednek bele. Gyermekprogrammal is kiegészítve a múzeum népszerűsítését, több rendezvényen vettünk részt: két
alkalommal a budapesti Múzeumok Majálisán, két alkalommal a Kolozsvári Magyar Napokon, illetve két alkalommal rendeztük meg a Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvényt,
melynek keretén belül a program nagy részét a múzeumhoz kötődő tevékenységekkel
színesítettük, de tartottunk már foglalkozást a Csíkszeredai Városnapokon, a Pityókafesztivál keretében is.
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MÚZEUMBAJÁRNIJÓ!

1. kép. Beöltöztetett leány
az első kiállításon (1930)

2. kép. Múzeumpedagógia a Tatárjárás 1241-1242 e.
időszaki kiállításon (2009)

3. kép. Foglalkozás az Egyiptom művészete a
fáraók korában e. id őszakos kiállításon

5. kép. Nyári tábor a múzeumban (2 010)

4.kép. Múzeumpedagógia a
Barabás, Munkácsy, Szinyei és kortársaik
e. kiállításon (201 O)

6. kép. Húsvéti családi
nap a múzeumban
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7. kép. Múzeumpedagógia a Hagyományos
Népi Mesterségek Csíkban e. néprajzi
alapkiállításon (2011)

8. kép. Múzeumpedagógia a Rejtélyek, Sorsok,
Múmiák - A váci fehérek templomának titkai
e. kiállításon (2011)

9. kép. Budapesti Múzeumok Majálisa (2011)
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BESZÁMOLÓ AZ. ANGLIAI SHEFFIELDBEN TARTOTT
ZOOARCHAEOLÓGIAI RÖVID KURZUSRÓL
{2011. ÁPRILIS 13-15.)

Kelemen Imola
Az angliai Sheffield-i Egyetem Régészeti Osztályán működő Zooarchaeológiai Labor
munkatársai április közepén egy képzést szerveztekZooarchaeológiai Rövid Kurzus néven,
mely információhoz, hírhez többek között egy, a szakma kis- és nagy személyiségeit kapcsolatban tartó levelezőlista tagjaként lehetett hozzájutni és nem kis szerencse, illetve utánajárás révén adódott lehetőség rajta részt vennem. A csapat szervezésében ez számszerint a
második hasonló témájú képzés volt, és az utazást, ottlétet, részvételi díjat fedező anyagiak
előteremtésében felmerülő akadályokat nem kevés segítséggel legyőzve, sikerült eljutnom.
Arról, hogy mi is az archaeozoológia, illetve mik a céljai, eszközei, már egy korábban
megjelent dolgozatban 1 esett szó. Röviden annyit róla még egyszer, hogy ez egy ún. interdiszciplináris tudomány, mely a régészeti ásatásokról előkerült állati maradványok (főleg
állatcsontok) biológiai vizsgálata által keres válaszokat az egykor élt emberek, közösségek,
kultúrák mindennapi életével, állattartási szokásaival kapcsolatosan felmerülő kérdésekre.
A régészeti állattan szakmai körökben két név alatt is fut: zooarchaeológia és archaeozoológia. 2 Az eltérés - egyes szakemberek között szabályszerű vita - abból adódik, hogy
melyik tudomány van a másik szolgálatára? Az archaeológia a zoológiának vagy éppen
fordítva? A kérdést eldönteni nem vagyunk hivatottak, fontos tudni azonban azt, hogy míg
a Közép- és Kelet-Európai országokban az archaeozoológia elnevezés használatos, addig az
angolszász vidékeken inkább a zooarchaeológia van elterjedve.

• A sheffieldi Zooarchaeology Lab bemutatása
Házigazdánk a Sheffield-i Egyetem Régészeti Tanszékén működő Zooarchaeológiai Labor

(Zooarchaeology Lab) volt,3 melynek vezetője Umberto Albarella. Az ő szakterülete az
(főleg

a sertés) háziasítása, de munkája kiterjed a tudomány angliai és nemzetközi
is, ezen kívül az ethnozooarchaeológiára, az állatok rituális felhasználására,
a romanizációra és a középkori világ állataira is. A kurzus szervezésének és lebonyolításának
oroszlánrészét felvállaló szakemberek Sarah Viner - többek között a szarvasmarhák késő
neolitikumban történő vándorlásának stroncium és oxigén izotópok általi kutatója-, és Kim
Vickers, a különböző történelmi korszakok állatgazdaságának és természetes környezetének
vizsgálója, aki az előadások legnagyobb részét is tartotta.
Rajtuk kívül, a Zooarchaeology Lab más, végtelenül barátságos munkatársait is megismerhettük, némelyikük a képzés programjában szereplő egyes előadásokat tartotta. Beatrice
Vacca az olaszországi kőkorszaki állatcsontokat vizsgálja, Hannah Russ halcsontspecialista,
állatok

népszerűsítésére

1
2

3

KELEMEN 2010, 557-559.
BARTOSIEWICZ 2001.
Érdeklődőknek a Zooarchaeology Lab weboldala: www.sheffield.ac.uk,larchaeology/research/zooarchaeology

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, VII„ 2011, p. 461-467.
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Claudia Minniti főként puhatestűekkel foglalkozik, Lenny Salvagno a bronzkori gazdasággal
és társadalommal, Lizzie Wright a kőkorszaki vadászó-gyűjtögető emberek életmódjára
szakosodott, Marian Galindo Pellicena Spanyolország Holocén korszaki állatgazdaságára,
Lee Broderick ethnozooarchaeológus, Andy Hammon pedig az Anglia-i Örökségvédelem
zooarchaeológus környezetrégésze 1. kép).
A Sheffield-i Egyetemen működő Zooarchaeológiai .I:abor csapata az egyik legszámosabb
nemcsak Angliában, hanem az egész világon. Természetesen, az itt dolgozók számának
megfelelő minőségű eszközökkel és méretű összehasonlító csontanyaggal is el vannak látva
(ez utóbbit preparálások által folyamatosan bővítik), melynek láttán sok szakembert irigységgel vegyes csodálat foghat el.

e

• A Zooarchaeológiai Rövid Kurzus menete
A képzés folyamán naponta 4 témát tárgyaltunk, mindegyikhez egy-egy gyakorlati rész is
Ugyanakkor néhány esettanulmányt, a Zooarchaeológiai Labor három munkatársának saját kutatását is meghallgathattuk. A három nap alatt hallott információkról hosszú
órákig és hosszú oldalakon át lehetne mesélni, de helyszűkében kénytelenek vagyunk a
tapasztaltakról csak röviden beszámolni.
A bemutatkozás során kiderült, hogy nemzetiség szempontjából a képzésen résztvevők
legalább olyan színesek és változatosak voltak, mint az azt megszervezők. Kellemes meglepetés volt számomra, hogy nem csak helyi, illetve angliai érdeklődők voltak, hanem rajtam,
Erdélyen/Románián kívül Írország, Belgium, Portugália, Szlovákia, Törökország, sőt az Amerikai Egyesült Államok is képviseltette magát.
A csapat pedig azonnal belevágott a közepébe.
Először az állatcsontok begyűjtési módszereiről, mosásáról, jelzéséről és raktározásáról
hallhattunk. Két dolog befolyásolja számottevően a később vizsgálatra szánt állatcsontanyag
mennyiségét és minőségét: az ásatás helyszíne és a begyűjtés módszerei. Ami a begyűjtést
illeti, erre általában két lehetőség van: a kézi gyűjtés, amely nagyban függ időjárási/látási
viszonyoktól, a föld minőségétől, az egyes régész/dolgozó/begyűjtő személyes hozzállásától
és képességeitől (nálunk, Erdélyben is ez a nagyobb általánosságban alkalmazott módszer)
és a rostálás, mely a nyugati országokban, illetve nagyobb költségvetéssel rendelkező ásatásokon már a mi régiónkban is elterjedt. Ez utóbbinak is két változata alkalmazható: száraz
vagy nedves rostálás. A föld átszitálásával, szűrésével kapott csontok úgy minőségileg, mint
mennyiségileg különböznek a kézileg begyűjtöttektől, emiatt gyakran megváltozik a leletanyag összetétele, így az archaeozoológiai vizsgálat eredménye is. Hogy az anyag összetételénél és az azt befolyásoló tényezőknél maradjunk, a tafonómia tudománya vizsgálja, hogy
mi történik egy szervezettel - a csonttal - a halál pillanatától a leletként való begyűjtésig. Az
állatcsontok csak egy nagyon kis hányadából lesz lelet, legnagyobb részük elvész. Miután az
állatot elejtik, feldarabolják, feldolgozzák, amely során különböző hatások érhetik a csontot:
főzés, égés, rágás, törés, vágás, stb. Amikor a földre/földbe kerül, akkor pedig ki van téve az
időjárási viszonyoknak, a kémiai hatásoknak, illetve a kisállatok rongálásának. A fiatal egyedek csontjai törékenyebbek, porózusabbak, érzékenyebbek a különböző hatásokra, ezért
ezek jóval kevesbé maradnak meg, mint a felnőtteké. A méret szintén számít, a kisebb
töredékek inkább elvesznek, mint a nagyok. Ily módon, a nagyobb állatok csontjai jobb
eséllyel maradnak meg, mint a kisebbeké. Ezért is számít, hogy ne csak kézileg gyűjtsük be
a csontokat, hanem a rostálást is alkalmazzuk, így a nagyobb termetű állatok kevesebb
eséllyel lesznek valótlanul túlreprezentáltak az anyagban.
A begyűjtés után az állatcsontok mosása következik, melyet legkönnyebben úgy lehet
elrontani, ha a zacskóban lévő összes csontot egyszerre öntjük a vízbe, „hogy ázzon". A csont
porózus és a rostjai közé ha tartósan kerül víz, akkor belülről fogja azt szétmarni. Nagyon
fűződött.
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sok leletanyag emiatt vész el, megy tönkre. A legjobb módszer a csontot tiszta, langyos,
vegyszer nélküli víz fölé tartani és kefével vinni fel rá a vizet.
A töredékek restaurálásával kapcsolatban a Sheffieldben dolgozók általános meggyőző
dése az, hogy minél kevesebb ragasztót és konzerváló anyagot használunk a csontokon,
annál jobb. Leginkább, mert ez veszélyezteti a később esetleges genetikai vizsgálatokat.
Az összehasonlító csontanyag a töredékek fajok és testrészek szerinti azonosításában
játszott szerepét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Egy jól összeállított gyűjtemény, mely
általában modern, farmokon vagy útibalesetekben elhullt állatok preparált csontvázait
foglalja magában, hihetetlenül megkönnyíti a szakember munkáját. Ha többek között az
összehasonlító csontgyűjtemény segítségével sikerült különböző testrészeket azonosítanunk, akkor megtudhatjuk, hogy mely darabokat ették, hogyan mészárolták le és dolgozták
fel az állatokat. Annak alapján, hogy az ember hogyan használja fel az állat testrészeit,
kialakítható egy fontossági sorrend is. Kiderül, hogy a fej csontjai nem olyan fontosak, mint
például a combcsont, melyen több izom, több hús van, ezen kívül komoly tápértékkel
rendelkező velő is van benne.
A nap további részében a halcsontokról és a halak anatómiájáról meséltek nekünk. A
régészeti ásatásokon a halmaradványokat viszonylag elhanyagolják, pedig a hal nagyon
tápláló és az egykori, főleg vízparti közösségek étrendjében biztosan jelen volt. Méretük és
megtartásuk miatt viszont a csontjaik ritkán maradnak meg, és száraz vagy nedves szitálás
nélkül szinte lehetetlen begyűjteni őket. Ugyanakkor nagyon kevés a halcsontspecialista, és
míg a kutatások általában az emberi hatásra, az emberi munka nyomaira fókuszálnak, addig
a halcsontok túl gyengék ahhoz, hogy az ember megmunkálja őket. Ezen okok valószínűleg
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ásatásokon a halcsontokat jóval kevésbé veszik figyelembe, mint az emlősökét.
A második nap reggelén rögtön egy viszonylag nehéz, a kormeghatározás témájába
vágtunk bele. A lelőhelyen begyűjtött állatcsontok korának meghatározása azért fontos,
mert ezáltal megállapítható, hogy az adott faj mire volt leginkább használva? Elsődlegesen a
húsukért voltak tartva vagy haszonállatok voltak (gyapjú- és tejadás, mezei munkák stb.)? Ha
a közösség húscentrikus volt, akkor egyértelmű, hogy az állatait fiatalon vágta le, amikor
azoknak a legfrissebb, legfinomabb a húsuk. Ha a gyapjúért, tejükért tartotta, illetve igásvagy teherhordó állatok voltak, akkor idősebb korukig életben hagyta őket.
Kormeghatározáshoz két dolgot vizsgálhatunk: a hosszúcsontok elcsontosodási fázisait,
illetve a fogak kinövését és kopását. Az elcsontosodás folyamata a következő: amikor egy
emlős megszületik, a hosszúcsontjai három részből állnak, az izületeknél két lemezből
(epifízis) és egy köztük elhelyezkedő törzsből (diafízis). Ahogy az állat nő, ezek az epifízisek
hozzánőnek a diafízishez, ez azonban szinte minden csontnál a fejlődés különböző szakaszaiban történik. Tudjuk, hogy mely fajnál mely szakaszban melyik csont csontosodik el, így
egy töredék alapján meg tudjuk állapítani, hogy mennyi idős volt az elejtett állat. A fogaknak
jó a megtartásuk, viszonylag gyakori leletek az ásatásokon, ugyanakkor kopásuk vizsgálata a
csontok összenövése után is szolgál információval. Ezt a folyamatot azonban nagyban
befolyásolja az ételek, illetve az állat tartásának minősége.
A délutáni tömbben puhatestűekről és madarakról hallhattunk. Kelet-Európában a halakhoz hasonlóan, a puhatestűek és a madarak osztályához tartozó maradványok sokszor
csupán számadatként szerepelnek az archaeozoológiai vizsgálatban, hozzájuk értő specialista hiányában gyakran nincsenek fajok szerint azonosítva.
A harmadik nap reggelén egy rövid összefoglalót hallhattunk a nemmeghatározás
lehetőségeiről, illetve a biometria (csontok mérése) fontosságáról. Az állatok nemének
ismerete fontos lehet az emberi közösségek gazdaságának vizsgálata szempontjából. Ha
látjuk az állati populációk összetételét, többet megtudhatunk arról, hogy az ember hogyan
használt fel egy-egy fajt. A nemmeghatározás a szexuális dimorfizmusra (ivari kétalakúság)
épül, mely szerint egy adott faj hím és nőnemű egyedei jelentősen eltérnek egymástól
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testfelépítésben, testméretben, színben, a párzási időszakban az udvarlás vagy a párharcok
során felhasználható dísztollakban, szarvakban stb. Természetesen az archaeozoológust
leginkább a csontokon is megfigyelhető eltérések érdeklik. Ilyenek lehetnek egyes elemek
megléte vagy hiánya (szemfogak például leginkább hímnemű lóegyedeknél találhatóak,
vagy egyes fajoknál általában csak a hím példányoknak van szarva vagy agancsa stb.), de az
eltérés lehet méretbeli is (például a kan disznó szemfogának mérete jóval nagyobb a
nőstényénél). Ugyanakkor, az emlősök többsége esetében a hímnemű egyedek nagyobb
termetűek nőnemű társaiknál.
A nemek közötti méretbeli különbségeket a csonttöredékek biometriai adatainak levételével azonosíthatjuk, de egyes esetekben ezáltal csontmorfológiailag nagyon hasonló fajokat
is megkülönböztethetünk. Ugyanakkor a biometria által tetten érhetünk környezeti, klimatikus változásokat, amelyek befolyásolták az egyes fajok testméreteit, és nem utolsó sorban
a háziasítás folyamatának vizsgálatában is segítségünkre van, hiszen általában a háziállatok
vad változatai azoknál jóval nagyobb termetűek. A hímneműek kasztrálása azonban általában
megzavarja a nemek megkülönböztetését, hiszen ezek az egyedek az ivartalanítás után
másképpen fejlődnek, a csontjaik később csontosodnak, tovább nőnek, ezért gyakran vékonyabb, gracilisabb, magasabb termetűek lesznek.
A délelőtt további részében az archaeozoológiában alkalmazott számolási módszerekről
tudtunk meg többet. Ezek a tudomány alapjai, és nagyban befolyásolják a levont következtetéseket. Két általánosan elterjedt számolási módszerről hallhattunk: a NISP (Number of
Identifiable Specimens - az azonosítható töredékek száma) és az MNI (Minimum Number
of Individuals - minimális egyedszám).
A NISP gyakorlatilag az anyagban létező összes töredék száma. Az eljárás egyszerű:
megszámoljuk és összeadjuk az állatcsontokat. Az alkalmazása, illetve használhatósága viszont már nem ilyen egyértelmű. Először is, nehéz eldönteni, hogy mit jelent az, hogy
azonosítható. Másodszor pedig, nehéz eldönteni, mit jelent az, hogy töredék. Mi van, ha két
darab összetalál? Azt egynek vagy kettőnek számoljuk? Mi van, ha több talál? Mi van, ha
egyértelműen ugyanaz a csontváz darabjai vannak a kezünkben (pl. állattemetkezések
esetében)? Azt hány darabnak számoljuk? És ha egy nem elcsontosodott darab van a kezünkben, amely két részből áll, de egyértelműen találnak? Ezt a problémát minden kutató
másképp, egyéni döntés alapján oldja meg, ezért a NISP adatok összehasonlításával is lehet
probléma. Ugyanakkor, a NISP azért is kritizálható, mert nem tűnik jogosnak az állatok
közötti összehasonlítás akkor, amikor egyes fajoknak a fejlődés következtében több csontjuk van, mint másoknak (lásd pl. kutya és szarvasmarha lábcsontjai), illetve a fiatal egyedeknek - amikor még nincsenek összenőve a csontjaik - darabszámra szintén több csontjuk
van, mint a felnőtteknek. Ezen kívül a NISP alapján a darabolt állatok túlreprezentáltak
lehetnek a lelőhelyen, hiszen a csontjaik több darabban vannak és általában nem könnyű
azonosítani, hogy két vagy több töredék valamikor ugyanaz a csont volt. Természetesen a
lelőhelyen feldolgozott állatok szintén jobban lesznek képviselve a lelőhelyen kívül feldarabolt - általában vad - fajokhoz képest.
Az MNI kiszámolása kissé bonyolultabb, itt azt kell meghatároznunk, hogy az anyagban
jelenlevő töredékegyüttes minimum hány egyedtől származik. Nincs egy általánosan elfogadott módszer a kiszámolására, ezért gyakran nem is hasonlíthatók össze az egyes kutatók
eredményei. De ha van két jobb combcsontunk például, akkor már tudhatjuk, hogy legalább
két egyed csontjaival állunk szemben, hiszen egy állatnak csak egy jobb combcsontja van.
És így tovább. Az MNI egyik haszna, hogy kikerüli a problémát, miszerint egyes fajoknak
nem ugyanannyi csont van a testükben, mint másoknak. Ugyanakkor, nem befolyásolja
annyira az anyag töredezettsége és egyensúlyba hozza a lelőhelyen, illetve a lelőhelyen kívül
feldarabolt állatok számát. Hátránya viszont, hogy viszonylag munkás a kiszámolása, illetve
túlreprezentáltak lehetnek a ritkább állatok. Hiszen, míg 50 marhacsontból lehet, hogy csak
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egy egyedet tudunk azonosítani, addig, ha megjelenik egyetlen rókacsont az anyagban, az
egyedül is minimum egy egyednek fog számítani.
Láthatjuk, a két módszer közül egyik sem tökéletes, de pozitívumaik és hiányosságaik
megpróbálják kiegészíteni egymást, ezért javasolt mindkettőt használni. A lelőhelyen a
valóságban volt állatok száma valahol a NISP és az MNI számadatai között lehet.
A csontokon észlelt elváltozások nyomait (mészárlás, vágás, hasítás, rágás, égés, főzés,
patológia) vizsgálva megtudtuk, hogy a csontokat sokféle állat megrághatja, de a leggyakrabban kutya-, macska-, disznó-, rágcsáló-vagy akár emberfogak nyomait ismerhetjük fel rajtuk.
A mészárlás nyomai a vágás és hasítás nyomok, ezekből - megfelelő módszerrel vizsgálva még az is megállapítható, hogy milyen anyagból készült az eszköz (kő vagy fém), amivel a
vágást ejtették. A megmunkált csontok vizsgálata pedig lassan egy külön tudománnyá nőtte
ki magát, ezeken gyakran mindenféle vágás, csíszolás, fúrás nyoma felismerhető. Ugyanakkor a csontok néha megéghetnek. Ez lehet véletlenszerű parázsolás vagy szándékos égetés.
Ételkészítés, sütés közben könnyen megégnek a csontok, de a megtelt szemétgödröket is
gyakran meggyújtották az őskorban. És persze nem titok, hogy a csontokat tüzelőként is
használták. Ezen viszonylag gyakori nyomokkal szemben a patológiai elváltozások nyomait
ritkán találjuk meg az állatcsontokon, mert egyrészt nem minden betegség van hatással a
csontra, másrészt pedig, ami viszont hatással lenne, gyakran nincs elég ideje befolyásolni a
csont szerkezetét, hiszen a beteg állatokat általában nem tartják életben. Mégis, amivel a
leginkább találkozunk, azok az izületi gyulladás által okozott elváltozások, főleg igavonó
állatoknál. Ezen kívül felismerhető még egyes lófogakon a zabla nyoma, vagy láthatunk
begyógyult töréseket és összenőtt csontokat, csigolyákat.
A délutáni tömbben az újabban az archaeozoológiában is használatos biológiai, illetve
kémiai vizsgálatokról (izotópok, genetika) hallhattunk. A szén- és nitrogénizotópok segítségével többet megtudhatunk az állatok étrendjéről, az oxigén és stroncium izotópokat
vizsgálva az állatok mozgását, vándorlását követhetjük nyomon. A szén és nitrogénizotópok
mintavétele csak kollagént tartalmazó csontokból lehetséges, míg az oxigén és stroncium
izotópoknak megfelel a szervetlen anyag is. Erre a fogzománc a legalkalmasabb. Az izotópos
vizsgálatok azonban szinte minden esetben destruktívak, tönkreteszik a mintát. A genetikai
vizsgálatokat viszont főleg a háziasítás kutatásában alkalmazzák. A mitochondriális DNS az,
amit a legjobb eséllyel tudnak régészeti állatcsontból kivonni, ez pedig az anyai ágon vezeti
vissza a felmenőket.

• A képzés tanulságai
A három rövid nap alatt a szervezők, előadók hihetetlenül nagy mennyiségű információt
jutattak el a résztvevőkhöz, ezeknek nagyrészét csak az elkövetkező hetek alatt tudtuk
megfelelően feldolgozni. Ez idő alatt sikerült felismerni azt is, hogy a hazai archaeozoológusok, illetve szűkebb körben az általam eddig használt módszerek végtelenül hiányosak és gyakran hibásak is a Sheffieldben, Angliában hallottakhoz képest. Hogy csak egy pár
hibának tekinthető dolgot említsek: itt a legritkább esetekben használnak száraz vagy nedves
rostálást az állatcsontok begyűjtéséhez; bevett szokás, hogy a csontot (a kerámiához hasonlóan) mosás előtt odatesszük ázni; a találó darabokat a legtöbb esetben összeragasztjuk; ezen
kívül, személy szerint eddig hajlamos voltam nem figyelembe venni vagy megfeledkezni a
tafonómiai megfigyelésekről, arról, hogy mennyi minden befolyásolhatja egy állatcsontanyag mennyiségét és minőségét. És egy pár hiányosság: nagyon szegényes összehasonlító
csontanyaggal rendelkezünk; ugyanakkor nem csak helyi vagy hazai szinten, de egész
Kelet-Európában ritkaságnak számít a madár- és halcsontok, illetve a puhatestűek azonosítására szakosodott specialista; az archaeozoológiában alkalmazott izotópos és genetikai
vizsgálatok pedig még nagyon gyerekcipőben járnak.
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bárki letörne a sok negatívum hallatán, ki kell hangsúlyoznunk, hogy a hazai
archaeozoológusok tudása, és azok, illetve a tudomány szerepe csak a fejlettebb nyugati
országokkal való összehasonlításban kerülnek ilyen kedvezőtlen fénybe. Önmagunkhoz
képest nagy lépésekben haladunk előre, e rövid képzés pedig úgy érzem teljesítette célját:
nyissunk a világ felé, ismerjünk meg más módszereket, más szakembereket és ha egyetértünk a tanítással, használhatónak találjuk a tanácsokat, akkor fogadjuk meg őket.

•Köszönet
Az eljutás, az ottlét és a képzésen való részvételi díj költségeinek biztosításáért szeretnék
hálás köszönetet mondani Hargita Megye Tanácsának, Bogos Zsolt vállalkozónak és családjának, a Csíki Székely Múzeumnak, illetve nem utolsó sorban a mindenben támogató családomnak. Nélkülük nemcsak rövidebb lenne néhány oldallal a kézben tartott múzeumi
évkönyv, de munkásságom, kutatásaim is jóval kevesebbet érnének. Köszönöm, hogy lehetőséget kaphattam a továbbképzésre!
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