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RÉGÉSZET
ARHEOLOGIE
ARCHAEOLOGY

A CSÍKKARCFALVI NAGYBOLDOGASSZONY
PLÉBÁNIATEMPLOM RÉGÉSZETI KUTATÁSA {2011-2012)

Botár István
Csíkkarcfalva (rom.: Ca11a) Erdély keleti szélén, Hargita-megyében, a Csíki-medence északi
felén, az Olt jobb oldalán fekszik Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva között egy keletre előugró sziklás
csúcson (1. kép). A helynevet - Kerc előtagot feltételezve - személynévi eredetűnek tartják,
melyhez -falva utótag járult. 1 A -falva utótag miatt, a Földrajzi Nevek Etimológiai Szótárával
egyetértve, a helynév első tagjában egyértelműen személynevet kell keresnünk, bár az ott javasolt
Kerctől eltérően a források alapján a falu nevének első tagja nagy valószínűséggel mindig a mély
hangrendű Karc volt. 2
Több helytörténeti írásban említenek a pápai tizedjegyzékre hivatkozva egy „E(cclesia) B(eatae)
Mariae Virginis" plébániát, melyet a karcfalvi templommal vélnek azonosnak, de a tizedjegyzékben
a csíki települések, templomok között ilyen nem szerepel. Szintén gyakran idézik a templom első
biztos említéseként azt az 1406-os oklevelet, melyben Laurentius Praesbiter de Olahfalu, Plebanus de
Nagy Boldog Asszony ítélkezik egy perben a jenőfalvi határban az Olt és Csorgo nevű patak
szabályozásáról. 3 Az oklevél eredetijét azonban ugyanazok a személyek másolták át 1726-ban,
akiknek egy, szintén ekkor átmásolt, további oklevele kapcsán Qd. alább 1495) kiderült, hogy több
esetben másolási (?!) hibákat vétettek. Ennek ismeretében jogosnak tűnik Barabás Samu javaslata,
aki az 1406-os oklevél keltezését 1506-ra tette. 4 Ezt a keltezést, bár az 1406-os oklevelet „pontatlannak" tartották, a jenőfalvi falutörténet szerzői nem fogadták el. 5
A templom közvetett, de első hiteles adatolása tehát 1495-ből ismert, amikor Bertalan plébános
de Nagybodogazzon, csíki alesperes írásba foglalja az egyezséget, melyben az Olton levő malmok
ügyében több résztvevő és ítélkező, közöttük Lázár András és Balázs, Blaskó János és Imre megállapodott.6 Az oklevelek alapján ugyanakkor az is valószínűnek tűnik, hogy a templom Felcsík egyik
legfontosabb egyháza lehetett, ha több esetben viselte plébánosa az alesperesi tisztséget. 7 (2. kép)

FNESZ 1/690. Egy esetleges Kerc alakkal kapcsolatban idézhető Kerch nem személynévként került
lejegyzésre {attól természetesen lehet személynévi eredetű), hanem egy zalai erdő neveként és keres-ként is
feloldható. FEHÉRTÓI 2004, 458.
2
Az ismert Árpád-kori személynevek között azonban egyik változatra sem találtam meggyőző párhuzamot.
Karach és hasonló alakú személynevekhez FEHÉRTÓI 2004, 445-447. Ezek közül egy Karchinus-ra latinosított
(?) név eredeti alakja {Karcs?) áll legközelebb a mi helynevünk első tagjához.
3
SZÜKL 1/100-101.
4
SZÜKL VIII/VIII-IX. Barabás Samu helyesbítésére Benkő Elek hívta fel a figyelmemet, segÍtségét köszönöm.
5
SZABÓ, JAKAB 2001.
6
SZÜKL VIII/167-169. Az oklevél első közlése alapján SZÜKL 1/286-287. a gyakran visszaköszönő 1496-os
keltezés tehát téves.
7
Ezzel lehet összefüggésben, hogy a településről több külföldön tanult egyházfi nevét is ismerjük, SZABÓ,
JAKAB 2001, 120-121. {Dominus Tomas presbiter de Nochbodogassan A.D. 1542 körül, Gergely
„boldogasszonyi születésű székely" 1590-1597 között tanult Braunsberg a jezsuitáknál, 1591-1593 között
1
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BOTÁR ISTVÁN
A Balaskók/Blaskók a plébánia patrónusai lehettek és a korabeli Csíkszék legfontosabb előkelői
közé tartoztak. 1506-ban az agyagfalvi gyűlésen Csík- és Kézdiszéket Lázár Balás, Bláskó János,
Györffi Sándor, Becz Imreh, Czako János, Urbán Dimjén, Czirják Bernád, Kún Antal, Apor István
és Csomortán László képviselték. Ennek további jele, hogy 1566-ban János király adományoz
„Karchijfalvaban harmijnch haz jobbatgioth fanos Gerebnek es Balasko Ferencz arwaynak". 8 Ekkor
nincs felnőtt a családban, a Balaskók ezt követően már nem szerepelnek forrásokban. Több
korabeli oklevél szerint tehát a Blaskók a 16. század első felében Csíkszék egyik legfontosabb,
kiterjedt birtokokkal és rokoni kapcsolatokkal rendelkező, főemberei voltak. 9
1567-ben a 25 denáros adólistán Karchlfalwa .„21 portával, míg az 1569 körüli, főemberek és
lófők összeírásában Karczffalwa 9 fővel szerepel. 10 Érdekes, hogy ekkor nem szerepel Geréb János,
holott ő az, aki 1576-ban 15 forintnyi adójával Karch/alva faluban 30 jobbágytelek tulajdonosa
lehetett. 11 Elég valószínűnek tűnik, hogy Geréb szerezte meg a Balaskó-birtokot, de ez nem maradt
hosszasan a tulajdonában. 1602-ben 27 fő esküdött hűséget a császárnak Karczifalúa-n, majd 1614ben, a legteljesebb összeírásban mindössze 47 főt sorolnak fel, de egyetlen főembert sem Írtak össze
a faluban (Karcz falva). 12
A középkori állapotokat rögzítő 17. századi jezsuita és ferences jelentések szerint a templom
több település, Madaras, Oláhfalu, Dánfalva, Karcfalva és Jenőfalva plébániatemploma. 13
Első részletes adataink a templomról a 18. század elejéről származnak, amikor 1716-ban egy
vizitáció során összeírták felszereléseit. 14 Ebből egyebek mellett az derül ki, hogy a festetlen mellékoltárok nem középkoriak, illetve ekkor még állt a templom végében, azaz nyugati oldalán a harangtorony (turris in fine.) Pár év múlva a 1731-es vizitációban részletesen leírták a templom, bizonyára
középkori eredetű felszereléseit. Három oltára volt, a nagyobbikban Szűz Mária fából faragott
szobra állt, mellette magyar szent királyok és más szentek szobraival. Ekkor a középkori felszerelések leírása mellett arról is értesülünk, hogy a templomnak két díszes, azaz kifestett tornya állt
(turribus duabus ornata). 15
Egy 1802-ben Írt levélben említik, hogy: „Ezen Templom régi és kitsin lévén, én ell rontattam 1796ban (a sanctuariumot meg hagyván régiségeknek meg tartásáért) meg nagyíttattam, ugy hogy amely
annak előtte 15 öl volt, most 18 öles". 16 Ugyanekkor írták, hogy az északi fal bontása közben egy álló
csontvázat találtak a falban, melynek kezében patkót helyeztek. Az építkezés során egy feliratos
követ is találtak, melyen ez állt: Johannes minister. Egy másik levélben 1796-ban további
részletekről számoltak be: „ ... küszöbkőre volt írva a 888. esztendő, azt a kőművesek, miglen a püspök
úr ő excelllenciáját kísérte a nagyboldogasszonyi plebanus Németi kánonok Úr, vigyázatlanok lévén a
kőművesek (mivel most a templomnak két oldalát künnebb vétette) a kőfalba rakták. Nagy kár, de
magának leírta volt és ilyen forma A. o. 888" 17 Az új alapok ásásakor bronz edénytöredékek és egy ló
ugyanott „boldogasszonyi székely Ambrust" említik, majd 1605 körül nagyboldogasszonyi István, erdélyi
nemes Olmützben folytatott papi tudományokat.)
8
SzOKL1/313-317; SzOKL 11/209.
9
A Blaskóknak az alcsíki Csekefalván is voltak birtokaik. Egy 1586-os vallomás szerint Az a' hely' az
borjukertel egietemben Blaskoyek zamara vala hogy meg halanak az Blaskoyek vgy kertelte be Becz Pa!. ESzT
VIII/627. Udvarházuk talán a templomtól délre, Dánfalva felé lenyúló Kőház dombja nevű rész környékén
lehetett, de biztos nyomát mindeddig nem sikerült azonosítani. A Balaskóknak, az alcsíki Beczekkel együtt a
szomszédos Fehér-megyei enklávé területén is volt részbirtokuk, Id. SZOKL 11/7-8; SZOKL III/211-212.
10
SZOKL11/221, 270.
11
SZÜKL 11/209, illetve SZÜKL IV / 44-45.
12
SZOKL ú.s. IV/78, 532-533.
13
LITTERAE11/300, 922-924; RELATIONES 298, 377.
14
INQUISITO. A forrást Fehér János szívességéből ismerhetem, segítségét köszönöm.
15
ERK.EJ 126-127.
16
FERENCZI 1943, 416-427. Némethy József levele Aranka Györgynek.
17
Ugyanott. Farkas Nepomuk János levele Aranka Györgynek.
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alakú idol is előkerült. 18 Az évszám feloldásával a keltezést utóbb Orbán Balázs 1444-re javította,
arra hivatkozva, hogy egyrészt akkoriban az arab számok még nem voltak ismertek, másrészt az
epigráfiában járatlan lejegyzők a gótikus négyest olvashatták nyolcasnak. 19 A szakirodalom az
építkezésre vonatkozó adatokat mindeddig úgy értelmezte, hogy a 18. század végén a teljes
középkori hajót lebontották. A templomról és felszereléseiről eddig a legrészletesebb ismertetést
Vámszer Géza adta. 20 Ezt követően számos további publikációban ismertették az épületet. 21 Egy
turistáknak szánt kis kiadványban szakszerű összefoglalás jelent meg a templomról, majd utóbb a
22
kerÍtőfal stációképeiről is.
A templom kezdeteit illetően kőfaragvány, falkép, vagy egyéb, gótikánál korábbi részlet
hiányában keveset tudott a korábbi kutatás. Így érthető, hogy a pápai tizedlista alapján felvetett
Jenőfalva - Szent János téves azonosítást, illetve egy, a csíki listán nem is szereplő B.M. Virginis
titulusú templom Karcfalvához való kötését leszámítva nem számoltak korábbi előzményekkel.
Egyháztopográfiai megfontolások alapján magam vetettem fel, hogy a karcfalvi templom azonos
lehet az 1333-1334. évi pápai tizedjegyzékben Torkov, Torku néven összeírt településsel. 23 A karcfalvi templom ma is egy kopasz sziklán, azaz régiesen tar kövön fekszik. Az archív fotókon jól
látható, hogy a templomdomb még a közelmúltban is kopasz volt. Ugyanakkor nagyon kirívó
lenne a korabeli templom- és faluhálózatban, ha a Csíkszenttamástól Csíkrákosig terjedő területen
nem lenne Árpád-kori templom. Harmadszor, és talán ez a legfontosabb, a forrás gondos olvasása
maga kínálja a megoldást. A tizedszedők harmadik útjának listája 1334-ben - a sok átírás, másolás
ellenére - valamilyen okból kifolyólag a bejárt települések sorrendjében maradt meg az összeírásban. Ebben pedig az szerepel, hogy valamelyik Gyergyó nevű települést követően, egy Tamás
nevű pap tizedét szedték be, akinek a faluját nem említik. Ezt követi Csíkszenttamás, majd Tarkő,
illetve Rákos. Magyarán azt feltételeztem, hogy a faluja nélkül említett Tamás lehet a szentdomokosi plébános, míg a Szenttamás és Rákos között összeírt Tarkő a Nagyboldogasszony plébániával azonos.
A templomról Kósa Béla művészettörténésznek köszönhetően a közelmúltban szakszerű leírás
vált elérhetővé az interneten is. 24 Az épület viszonylagos ismertsége és a hozzáférhető irodalom
felment a részletes ismertetéstől, az alábbiakban így csupán néhány kevésbé ismert részletre térünk
ki. Egyrészt hangsúlyozni kell, hogy a 18. századi források két toronyról beszélnek, és a templom
így van feltűntetve az első katonai felmérésen is. Ezek egyike a ma is látható, a kerítőfalhoz
csatlakozó keleti torony a bejárat felett, a másik a középkori hajó nyugati oldalán, a „szokott"
helyen állt. (3. kép) A szentségtartófülke kapcsán már korábban említették, hogy az a szomszédos
csíkszenttamási tabernákulum stílusában is közeli párhuzama van. Ez utóbbi a falu külterületén
álló, ma Csonkatoronyként emlegetett lebontott középkori templomból került be a faluban álló
újkori templomba. A szenttamási középkori plébániatemplom feltárása során olyan kőből faragott
boltozati bordatöredék került elő, mely méreteiben és profiljában is azonos a karcfalvi bordákkal. 25

18

FERENCZI 1943, 416-427.
ÜRBÁN 1869, 87.
20
VÁMSZER 1977, 240-245. A templomot tévesen azonosította a tizedjegyzék Szent Jánosával, ami a delnei
templom titulusa.
21
Részletesebben GYÖNGYÖSSY ET AL. 1995, 90-95.
22
Szőcs É.N. 287-300.
23
BOTÁR 2001, 123-125. Hasonlóképpen SZABÓ, JAKAB 2001, 20. A tizedlistához: MONVAT, 112, 116, 132,
EO 11, 412. Úgy tűnik, az újabb egyháztörténeti szakirodalom elfogadta javaslataimat, Id. HEGYI 2012, 106,
108-109.
24
http:/ /lexikon.adatbank.ro/ muemlek.php?id = 430
25
A faragványok azonossága a Tóth Boglárka által készített csíki középkori kőfaragványok katalógusának
készítése közben derült ki (2003).
19
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BOTÁR ISTVÁN
Nagy valószínűséggel állíthatjuk tehát, hogy a két templom gótikus szentélyén ugyanaz a műhely
dolgozott. 26
A templom lőréses, gyilokjárós kerítőfalát és vele egykorúnak tartott, belefoglalt torony alsó
szakaszainak korát általában a 15-16. századra keltezik. 27 Erre azonban mindeddig sem írott adatok,
sem faragványok nem utaltak egyértelműen. A torony és a templom újkori építéstörténetét korabeli források, és falkutatások alapján újabban Fehér János művészettörténész tisztázta meggyő
zően.28 A korábbi véleményektől eltérően azonban úgy vélem, a kerítőfal nem egyetlen kor
alkotása. A fal szövetében három jól elkülöníthető szint látszik, ezek közül a legfelső, vakolt
harmadik szint foglalja magába a lőréses gyilokjárót. A két alsó szint között szintén jól érzékelhető
a különbség, a fal alsó szakaszának habarcsa egyértelműen eltér a középső résztől, ezért elképzelhető, hogy eredetileg jóval alacsonyabb, a jelenlegi magasságnak csak harmadáig érő cinteremfal
épült meg. Ezt követően magasították meg, immár valóban várfalszerűen, a kerítőfalat úgy, hogy a
falkoronán a falnál mindkét, a belső és külső oldalán is túlnyúló szélesebb fa gyilokjáró készült.
Ennek a fa szerkezetnek a lefűrészelt gerendái mindkét oldalon jól megfigyelhetők a lőréses szint
alatt. A gerendacsonkokon több esetben jól látható a függőleges csapolások nyoma, ami a vízszintes
gerendákon átvezetett függőleges elemet rögzítette, amelyhez a kiugró részt tartó ferdetámok
csatlakozhattak. A függőleges elemek lenyomata egy-két esetben a falon, illetve annak habarcsában
egyértelműen kivehető. (4. kép) Ez a szerkezet egy esetleges támadás esetén nem csak a közeledő
ellenség elleni íjas, parittyás védekezés, de a fal alatti rész közvetlen védelmét is biztosíthatta. A
gerendacsonkokon égés nyoma nem látható, ezért úgy tűnik, hogy ezt a fa védőfolyosót a lőfegy
verek korában bontották le és cserélték a jelenlegi osztott lőréses kő mellvédre. Ez utóbbi aligha
lehet korábbi a 16-17. századnál, Így a megelőző fa gyilokjáró ennél korábban készülhetett. Sajnos a
gerendákat fiatal fákból alakították ki, Így az innen vett faminták dendrokronológiai elemzése nem
hozott egyértelmű eredményt. 29
A dendrokronológiai kutatás a templom helyreállítását megelőző kutatások része volt. A szintén
ehhez kötődő 2011. évi falkutatások (Czimbalmos Attila, Kiss Lóránd, Fehér János) arra a következtetésre jutottak, hogy a templomnak csak a támpilléres, boltozott, csúcsíves ablakokkal ellátott
szentélye középkori, míg a hajó 18. századi. 30 Az ekkor készülő statikai szakvéleményt megelőzően
néhány helyen 2011 Őszén kis régészeti kutatófelületeket nyitottunk a templom külső oldalánál,
amelyek a templom építéstörténetét több ponton bővítették. 31
A szentély és a jelenlegi sekrestye találkozásánál nyitott felületben megtaláltuk az elbontott
támpillér alapozását, amely korábbi keletelt sírokat bolygatott. (5. kép) Egyértelművé vált tehát,
hogy a 15. századi szentélyt megelőzően már sűrű temető alakult ki a dombtetőn, ami aligha tartozhatott máshoz, mint egy korábbi templomhoz. A hajó északi és déli oldalán nyitott kutatófelületekben azt is megfigyelhettük, hogy a hajó keleti felének alapozása lényegesen különbözik a délnyugati
sarok alapozásától. 32 Míg az utóbbi viszonylag egyenletes falszövettel készült, amibe esetenként
tégla is belekerült, a hajó keleti felének alapfala jóval szabálytalanabb volt, és téglát sem
tartalmazott. Ez alapján már akkor valószínűnek tűnt, hogy a gótikus szentély egy korábbi hajóhoz

26 Botár, Tóth 2004, 279-280.
27 GYÖNGYÖSSY ET AL. 1995, 91; KARCZAG, SZABÓ 2010, 486.
28 FEHÉR 2011.
29 Az elemzést Tóth Boglárka (Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium) végezte 2011-ben.

°FEHÉR 2011; K.Iss 2012.
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31 A helyreállítási terveket Makay Dorottya (Irod M), Tövissi Zsolt (ATR Line),

Köllő Miklós (Larix Studió)
építészek készítették. A feltáráson Burján Zsolt, Ács (Berecki) Judith, Kovács László és Puskás József vettek
részt, segítségüket itt is megköszönöm.
32 Noha a templom tájolása nem teljesen keletelt Od. 26. kép), az egyszerűség kedvéért az égtájakat úgy adjuk
meg, hogy a szentély tájolását "abszolút" keletnek tekintjük, és ehhez igazodva ismertetjük a többi irányt is.
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épült hozzá, és hogy ez a hajó, illetve a 15. században elbontott szentélye a pápai tizedjegyzék
•
1omava1azonosit hato.
T ark o nevu p l'b'
e amatemp
Szintén ekkor derült ki, hogy a kaputoronynak az alsó szintje nem egyidős a kerÍtőfallal. A
torony és a kerítőfal csatlakozásánál nyitott szelvényben ugyanis jól látszik, hogy a két alapozás
nincs kötésben és alapozási mélységük is eltérő. (6. kép) A kaputorony tehát csak utólag épült a
Góval?) korábbi kerÍtőfalhoz; úgy tűnik, hogy a két épületrész között tényleges kapcsolat csak a kő
mellvéd szintjén igazolható, azaz a torony akkor épült, amikor kialakították a lőréses szintet.
A gótikus szentély déli oldalán egy - a támpillérekhez utólag csatolt - melléképület alapfalait
tártuk fel, melynek egyenes záródású keleti fele keskenyebb volt a vállal kiugró nyugati felénél. (7.
kép) Vakolt belterének keleti részén téglapadló, illetve a rajta álló kis faltömb alapján talán
mellékoltár is volt. A padló alatt több sírt tártunk fel, ami alapján az épületet egy 15-17. századi
családi kápolna maradványának határozhatjuk meg. A nyugati támpillér keleti falán a cementes vakolat eltávolításakor 2012-ben egy sérült latin felirat töredéke került elő, illetve olyan, a támpillér
falazatába beékelt téglák, melyek a kápolna keleti fele és a szélesebb nyugati rész közötti átjáró felső
ívének a nyomai. (8. kép)
2012 májusában a helyreállfrási munkákkal párhuzamosan a templom belterében régészeti
felügyeletet végeztünk, illetve néhány helyen kisebb kutatási felületeket is nyitottunk. 33 Célunk az
volt, hogy a padlócserét megelőzően minél több olyan adatot gyűjtsünk, amelyek a templom
épÍtéstörténetét tisztázhatják. Az már a munka kezdetén világos volt, hogy a szűk határidő mellett
további tényezők befolyásolják a kutatás jellegét, a felületek számát, elhelyezkedését és méretét.
Ezek közül a legfontosabb a templom belterében érzékelhető újkori (?) kripták nagy száma,
amelyekből már kiérkezésünk előtt többet észleltek a régi padlót felszedő munkások. A kripták sok
időt, energiát igénylő feltárása, az esetleges restaurálási feladatok nincsenek arányban a várható
történeti eredményekkel, éppen ezért igyekeztünk elkerülni a beomlott, süllyedő, vagy laza szerkezetű felületeket. A szentély esetében a falkutatáshoz felállÍtott állvány gátolt meg abban, hogy
több szelvény segÍtségével azonosÍtsuk a gótikánál korábbi nyomokat, noha az előző évi feltárások
alapján erre joggal lehetett számítani. "Kutatásunk" tehát a legtöbb esetben az előkerülő falrészletek
leseprését és dokumentálását jelentette, tényleges ásatási szelvényt mindössze néhány helyen nyithattunk. (9. kép)
Korábbi nyomokat elsőként azonban nem a szentély, hanem a karzat előtt találtunk. Itt ugyanis
közvetlenül a padló alatti törmelékben egy észak-dél irányú visszabontott fal került elő, amely
egyértelműen bekötött a déli és északi felmenő falakba. A fal széleit habarcsba rakták ugyan, de
belsejében a sötét színű kövek gyakorlatilag kötés nélkül, hézagosan álltak a morzsalékos szürke
habarcsban. A falat tisztÍtva hamar világossá vált, hogy szürkés-kavicsos habarcsa, 110-130 cm
között ingadozó vastagsága, textúrája alapján nem tartozhat azonos periódushoz a szentély barnás,
téglarögös habarcsú, 1 m széles falával. Helyzetét ismerve újra leellenőriztük a külső falak vakolattól már egy méter magasságig megszabadított felületét, ahol a belső falnak megfelelő helyen, az
északi oldalon egyértelműen érzékelhető volt egy válogatott kövekből függőlegesen kirajzolódó
cezúra, ami a korai hajó eredeti északnyugati sarkát jelölte. Ettől nyugatra, mintegy hatméteres
szakaszon, a téglás falszövet egyértelműen elkülönÍthetŐ a keletebbi falazattól. (10-11. kép)
A templom oldalának künnebb vétetése, illetve 15 ölről 18-ra történő nagyíttatása, amiről a 1819. század fordulóján beszámolnak, tehát csupán nyugati és keleti bővítést jelent, szó sincs arról,
hogy 1796-ban teljesen lebontották volna a középkori hajót. Ez azt jelenti, hogy a karzattól keletre
eső jelenlegi falak felmenő részeikben is középkoriak, és a gótikus szentélynél korábbi építési
periódus részei!
i/
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Ezúton is megköszönöm a kutatásban a szűk határidők miatt elvileg „ellenérdekelt" kivitelező Impex
Aurora kft. munkatársainak érdeklődő, segÍtŐ hozzáállását, kompromisszumkészségét. A feltáráson
munkatársam volt Ferencz Szabolcs, Puskás József és dr. Sztáncsuj József, segítségüket köszönöm.
33
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BOTÁR ISTVÁN
Ez alapján szinte bizonyosnak vehetjük, hogy a tizedjegyzék Torkov/Tarkő helyneve mögött a
Nagyboldogasszony plébániatemplom települését láthatjuk. Ennek Csík középkori településtörténetére és helyneveire nézve is több fontos tanulsága van. Egyrészt azt jelzi, hogy a medence
felső, északi felében is viszonylag közel álltak a plébániatemplomok, és alájuk tartozó települések.
A Szabó-Jakab szerzőpáros ugyanis joggal figyelmeztetett arra, hogy Tarkő (Nagyboldogasszony) a
tizedlistán csíki plébániás települések között az egyik legmagasabb összeggel szerepel, azaz már
akkoriban jelentős és több település plébániája lehetett. 34 Magyarán a karcfalvi korai periódus nem
csak a templom építéstörténetének új eleme, de egyben a filiális települések Dánfalva, Madaras,
Jenőfalva 14. századi létének közvetett bizonyítéka is egyben. Ugyanakkor a Tarkő - Nagyboldogasszony - Karcfalva névváltozat arra is figyelmeztet, hogy a templom védőszentje több esetben
szoríthatta ki a települések korábbi nevét. 35
A szakirodalomban már korábban jelezték, hogy a szentély jelenlegi boltozatának nyugati
részén továbbinduló bordacsonkok vannak. Ezek nem egyeztethetők össze a jelenlegi diadalívvel,
ami alapján még egy nyugati boltszakasszal számoltak, amit a keleti irányba megnövelt hajó miatt
bontottak volna le. E feltevés helyességét, a 18. századvégi keleti bővítést szintén sikerült régészetileg igazolni, a mellékoltárok előtti szakaszokon ugyanis előkerült a középkori diadalív alapozása
is, a gótikus szentély visszabontott, hozzáfutó alapozásával. Ez alapján a gótikus szentélynél
korábbi hajó külső hossza 12 méter, külső szélessége közel 10 méter körüli lehetett. A gótikus
szentély pedig nyugati irányban 3,7 méterrel volt hosszabb. (12. kép) Az újkori északi kápolna
falából az elbontott szentélyrész boltozatának záróköve is előkerült. (13. kép)
A hajó tehát a 18. század végéig sértetlenül állt, és csak kisebb beavatkozásokat végeztek rajta.
Néhány terrakotta bordatöredék alapján feltételezhető, hogy a 16. században a hajót beboltozták.
(14. kép) Ez a boltozat valószínűleg a 18. századig állt, ugyanis a bordatöredékeken több rétegben
megfigyelhetőek szürkéskék és fehér meszelésrétegek. 36 Ehhez a boltozathoz köthető a déli oldalon
a portikusz és a karzatfeljáró között álló, egyértelműen utólagos támpillér, illetve egy további
alapja, amelyet a portikuszban azonosítottunk. A két támpillér közötti falszakasz belső oldalán
megtaláltuk a befalazott déli kaput. (15. kép) Noha bizonyosnak vehetjük, hogy itt már a kezdetekkor is volt bejárat, erre utaló részlet nem került elő. A nyílás feletti teherhordó tölgygerendák
dendrokronológiai vizsgálata során az derült ki, hogy az erősen sérült gerenda legkülső mérhető
37
évgyűrűje 1401-ben alakult ki. Tekintetbe véve, hogy a mintavételkor sérültek a külső évgyűrűk,
illetve hogy a mérhető mintán hiányzott a szíjács, a fa kivágása 1414 utánra tehető. Figyelembe kell
azonban venni, hogy a keltezés egyetlen elem vizsgálatán alapul, illetve hogy a használt összehasonlító kronológiával mindössze 41 éves közös szakasza van, ami miatt a keltezés bizonytalan.
Az Így nyert adat összeegyeztethető az építéstörténeti adatokkal, ezért azt gondoljuk tehát, hogy a
déli kapun a 15. század közepi (1444?) gótikus átépítéskor szintén dolgoztak, és ekkor került ide a
vizsgált, 1414 utánra keltezhető tölgygerenda.
A visszabontott nyugati hajófal külső oldalán a törmelék alatt jól kirajzolódott a forrásokból
ismert nyugati harangtorony 1,5 m szélességű fala. (16. kép) A torony egyértelműen utólag épült
neki a korábban már vakolt hajófalhoz. A torony belseje 4,3 x 4,3 méter, külső méretei 7,4 x 5,85
méter volt. Az alaprajzi szabálytalanság abból adódik, hogy ennek a toronynak az alsó szinten nem
volt saját keleti fala, csak nekitámaszkodott a nyugati hajófalnak, míg a felső részen a keleti fal
súlyát a hajófalra terhelhették rá. A torony nyugati sarkain keskeny (90 cm) támpillérek álltak. (1718. kép) A lábazati párkány, illetve a sarokarmírozás hiánya miatt gyanítható volt, hogy a torony
34

SZABÓ, JAKAB 2001, 119-120, 136-137.
Csík középkori helyneveiről és ezek településtörténeti tanulságairól BOTÁR 2008.
36
A 18. századi vizitációkban említik a hajó boltozatát is: 1761: „Ecclesia sub titulo Assumptionis B. M. Virginis
imbricibus tecta, navis et sanctuarium sub fornice." 1765: „Ecclesia sub titulo Assumptionis B. M. Virginis,
imbricibus tecta, tota sub fornice. "Az adatokat Fehér Jánosnak köszönhetem.
37
Az elemzést Tóth Boglárka az OTKA K100983. számú kutatási pályázat keretében végezte.
35
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nem középkori. A tőle délre ásott szelvény nyugati metszetfalán a toronyhoz tartozó rétegek olyan
rétegeket vágtak, vagy fedtek, melyekben néhol tetőcserép is előfordult, ami szintén a torony
viszonylag kései, 17. századi voltára utal.
A toronybelsőben a kelet-nyugat irányú falak mentén sima habarcsos járószint volt megfigyelhető, amit a torony belső felén egy 1796 utáni kripta tört át. Ennek részleges tisztÍtása során
derült ki, hogy a forrásokból ismert torony alatt egy korábbi és kisebb torony alapfalai húzódnak.
(19-20. kép) Ennek kelet-nyugati tengelye kissé északabbra helyezkedik el a felső, újabb toronyhoz
képest. Falainak vastagsága a ráépült későbbi torony miatt nem mérhető, de legalább 1,2 méter
szélességben követhető volt, míg belső méretei kiszerkeszthetők: 2,2x2,1 méter. Eredetileg azonban a korai torony nyitott volt, nyugati és keleti fala ugyanis biztosan utólag épült a kelet-nyugat
irányú északi és déli fal közé. 38 Jellegzetes habarcsa, és emplenkton falszövete alapján kétségtelen,
hogy a korai hajófalhoz köthető. A gótikánál korábbi templom tehát már eleve nyugati harangtoronnyal épült! Mai ismereteink szerint ez a legkorábbi harangtorony a Csíki-medencében. 39
Az első periódus korának meghatározásához a kutatás során nem kerültek elő közvetlen
bizonyítékok. Ugyanakkor a későbbi kevert rétegekből előkerült néhány olyan másodlagos helyzetű, kézikorongon, hurkatechnikával készített, esetenként hullámvonalakkal díszített edénytöredék, melyeknek korát a 12-13. századra tehetjük. (21. kép) Ezek idekerülése aligha lehet független a dombon álló egyház lététől. A viszonylag nagy méret ellenére az első periódus korai voltára
utal, az a megfigyelés, hogy mellette még nem állt sekrestye (erről alább részletesen). Szintén az
Árpád-kori építés mellett szól az a tény is, hogy körülötte már a 15. század közepére sűrű temető
alakult ki Qd. 5. kép).
Sajnos a korai periódus szentélyének maradványait nem sikerült megtalálni. Úgy tűnik, hogy a
gótikus szentély építésekor altalajig visszabontották falait, Így csak keleti záródásának alapozása
Úszhatta meg a 15. századi beavatkozást. A szentélyben felállított állvány miatt azonban csak a
szentély délnyugati sarkában végezhettünk alaposabb kutatást. (22. kép) Itt több középkori és
újkori beásást (kriptát), illetve meglepően magasan, közvetlenül az éppen felszedett padló alatti
planírozás alatt jelentkező sírt leszámítva nem találtunk a korai falra emlékeztető nyomokat. A
sírok közül említést érdemel a szentély középső tengelyébe, kőfülkébe (külső méretei 260 x 140 cm)
elhelyezett váz, amely nagy valószínűséggel valamely patrónus nyughelye lehetett. Az állvány
oszlopai miatt azonban nem volt mód arra, hogy feltárjuk. Itteni munkánk a templom építéstörténete szempontjából csupán azt a feltételezést eredményezte, hogy a korai szentély záródása
valahol keletebbre kereshető.

38

Hasonló alaprajzú torony került elő Barcaföldváron a német lovagrend által épített várban (Marienburg),
ott félköríves szentéllyel, Id. IONITÁ ET AL. 2004, 233, fig 67. Az épületet az ásatók a vakolat és az alaprajz
alapján(?!) a 15. századra keltezték (IONITÁ ET AL. 2004, 61.), ami teljességgel érthetetlen. A várból származó
legkorábbi leletek állítólag 13. századiak, de a plébániatemplom körül, ami a lovagrend ideköltözése előtti,
Árpád-kori föld-fa szerkezetű várban (Földvár!) épült fel, már a 12. század közepétől temetkeztek.
Valószínűnek tűnik, hogy a lovagok a kővár felépültével egy időben saját templomot építettek maguknak.
39
BOTÁR ET AL. 2006. Egyedüli ismert kivételként a delnei Szent János templom nyugati tornyát említhetjük.
Egy korábbi falkutatás (Kiss Lóránd, 2002), a templommal foglalkozó korábbi munkákkal egyetértve, arra az
eredményre jutott, hogy a földszinten a két épületrész (hajó, illetve torony) nem egyidős, a torony a 15-16.
században kormos vakolatú nyugati hajófalhoz épült hozzá. Ugyanakkor jól ismert, hogy a torony keleti
falán a padlástérben jól látható a gótikánál korábbi, alacsonyabb fedélszék nyoma, így az nem épülhetett a
gótikus átépítés idején. A torony belterének második szintjén nem látható a hajó és a torony közötti
falelválás. Valószínűnek tűnik tehát, hogy Delnén eredetileg egy alacsonyabb torony nélküli templom állt.
Ezt, a déli hajófal csúcsíves résablakai alapján, a 14. században magasították, és ekkor épülhetett a nyugati
harangtorony is. A templom harmadik nagy átépítése idején, a 15-16. században az új szentély építésekor újra
megemelték a hajó párkánymagasságát, és fedélszékét, Így a korábbi alacsonyabb nyugati oromfal immár tető
alá került.
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A jelenlegi sekrestyében és az úgynevezett gyóntatószobában végzett felügyelet során sikerült
tisztázni viszont a középkori sekrestye alaprajzát. (23-24. kép) Ennek belső mérete 4,2 x 3 m
lehetett, sarkain valószínűleg támpillérek álltak. A sekrestye a gótikus szentéllyel egyszerre épült.
Délkeleti belső sarkában egy 90 x 155 cm méretű, utólag beépített faltömb került elő. Ezt, jobb
híján, statikai okok miatt létrejött későbbi kényszermegoldásnak látjuk. Arra gyanakszunk, hogy
az eredeti terv szerint a sekrestye keleti fala működött volna támpillérként, de miután az nem vált
be egy „igazi" támpillérre volt szükség, amit utólag építettek be a sekrestyébe. Erre utalhat az is,
hogy alapozása jóval mélyebb a szentély alapozásánál. A sekrestyétől nyugatra nem érzékeltünk
középkori falakat, ezért úgy tűnik, hogy a gyakoribb megoldástól eltérően a karcfalvi sekrestye
nem nyúlt el a hajóig, és osszárium sem állt mellette. 40 A sekrestye téglapadlója alatt két koporsó
nélküli, nyújtott karral eltemetett vázat tártunk fel, melyek tengelye nem párhuzamos a gótikus
szentély alapozásával, azaz valószínűleg a korábbi periódus temetőjéhez tartoznak.
A templomban a későközépkorban, illetve a koraújkorban több kriptát is építettek, illetve
ekkoriban készültek azok a mellékoltárok, melyeknek alapozását a régi diadalívek mellett
megtaláltuk. Ezeken álltak a 18. században összeírt mellékoltárok. (9., 12. és 25. kép) A hajó
északkeleti sarkában, a mellékoltártól délre épített kriptát teljes egészében feltártuk. A szabálytalan
négyszögű (224/242 x 126/152 cm), kőből és téglából épített kriptában három koporsóban
eltemetett, gyenge megtartású vázat találtunk.
Összegezve a megfigyeléseket azt mondhatjuk, hogy a Nagyboldogasszony plébániatemplom
középkori építéstörténete az Árpád-kor végén (?) kezdődik, amikor egy meglepően nagyméretű,
nyugati harangtornyos kő templom épült a T arkőnek nevezett település mellett, több környékbeli
település részére. Ebből a templomból ma is áll a déli és északi hajófal, szentélyét nem ismerjük.
(27. kép) A 15. század közepén a csíkszenttamási plébániatemplomon is dolgozó műhely vezetésével a hajóval azonos szélességű nagyméretű gótikus szentély és sekrestye épült, ami bizonyára
szorosan összefügg a helyi előkelők igényeivel. Valószínűnek tűnik, hogy ekkor még áll a régi
nyugati harangtorony, és feltehetőleg ekkor épült meg a fa gyilokjáróval koronázott kerítőfal is.
Ehhez csak utólag, a 16-17. században épült a kezdetben háromszintes kaputorony, amikor a
korábbi fa erkély helyére lőréses kő mellvéd készült. Szintén a középkor legvégén vagy azt
követően épült meg a lebontott nyugati torony helyére az új harangtorony, illetve a szentély déli
oldalánál álló kápolna is. A 16. században a hajót támpillérekkel látják el és téglabordákból
kialakított boltozatot is készítettek. A 17. században két mellékoltárnak készítettek falazott asztalt
a hajó keleti sarkaiban. (27. kép)
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CERCETAREA ARHEOLOGICÁ A BISERICII „MAICII DOMNULUI" DIN
PAROHIA ROMANO-CATOLICÁ DIN CÁRTA (2011-2012)
Rezumat
Biserica romano-catolica de la Carta (Csíkkarcfalva) este un monument ecleziastic, cunoscut
datorita elementelor medievale (secolul al 15-lea) pastrate: sanctuar gotic, zid de incinta, turn de
clopotni1a, tabernacul, cristelni1a. Izvoarele scrise amintesc biserica doar din secolul al 15-lea. Nu
avem date certe despre eventualele perioade mai timpurii. Literatura de specialitate a presupus di
nava bisericii medievale a fost demolata in 1796, dnd s-a construit cea actuala. Cercetarea
arheologica a descoperit, insa, ca nava bisericii este, de fapt, cea medievala, iar reconstruqiile din
secolul al 18-lea au indepartat doar zidul vestic. Acest zid nu este contemporan cu sanctuarul gotic,
ci apartine unei perioade anterioare, fiind ridicat, probabil, in secolul al 13-lea. Sanctuarul contemporan cu aceasta nava nu a fost identificat, probabil ca, a fost demolat in totalitate, cu ocazia
construqiilor din secolul al 15-lea, dnd a fost construit sanctuarul gotic. A Íe§it la iveala, insa, un
turn de clopotni1a vestic, contemporan cu nava. Ulterior (in secolul al 17-lea?), turnul a fost
demolat, §i peste funda1iile sale s-a construit un turn mai mare. Ín 1796, partea vestica a bisericii
medievale (nava, turn) a fost demolata, §i nava a fost prelungiti, spre vest, cu 6 metri. Prima faza a
bisericii poate fi legata de a§ezarea numiti in 1333 Tarkő, §Í este dovada indirecti a existen1ei satelor
filiale parohiei: Ineu (Csíkjenőfalva), Carta (Csíkkarcfalva), Dane§ti (Csíkdánfalva) §i Madara§
(Csíkmadaras).

THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION OF THE 'NAGYBOLDOGASSZONY'
(OUR LADY) PARISH CHURCH AT CÁRTA (2011-2012)
Abstract
The Roman Catholic parish Church from Carta (Csíkkarcfalva) is an ecclesiastical monument
known for its medieval elements dated in the 15'h century: Gothic sanctuary, fortified cemetery
wall, bell tower, monstrance, baptismal font. There are no certain written sources about the church
before the 15'h century. Literature assumed that the medieval nave was totally demolished in 1796,
when the currently ship was built. The aarchaeological research revealed that the east part of the
actual ship is medieval, the reconstructions in the. 18th century removed only the west wall and a
bell tower. Tha nave-wall is not contemporary with the Gothic sanctuary, it belongs to an earlier
period, probably from the 13'h century. Its sanctuary has not been identified, but a contemporary
western bell tower was discovered. Later {17'h century?) this tower was demolished and a larger bell
tower was constructed above the founfdations. ln 1796 the western part of the medieval ship was
extended westward to 6 meters. The first phase of the church may be related to the settlement
called Tarkő (e: rock without vegetation) in 1333, and it is a indirect evidence of the existence of the
filia villages: Ineu (Csíkjenőfalva), Carta (Csíkkarcfalva), Dane§tÍ (Csíkdánfalva), Madara§
(Csíkmadaras).
18
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1. kép. Csíkkarcfalva és a plébániatemplom elhelyezkedése

2. kép. A templom nézete északkeletről (2003)

3. kép. A torony és a kerítőfal látképe (2009)
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4. kép. Az egykori fa gyilokjáró lefűrészelt
vízszintes eleme, és függőleges
tartórészének nyoma a vakolatban

5. kép . A szentély elbontott támpillérének

alapozása és a korábbi temető sírjai

6. kép. A kerítőfal és a nekiépült torony alapozása

8. kép. Felirattöredék a támpilléren
(egykor a déli melléképület belsejében)

7. kép. A szentély déli fala melletti épület alapfalai
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9. kép. A templom belseje a feltáráskor

10. kép. Az elbontott középkori hajófal
északnyugati szakasza és az utólagos (2.) torony északi fala

11. kép. A középkori templom

12. kép. A gótikus szentély, a korábbi diadalív,
a mellékoltár és a déli hajófal alapfalai

északnyugati, külső sarka

---

O

13. kép. A lebontott gótikus boltszakasz záróköve

Sem

14. kép. Boltozati borda az omladékrétegből

a mellékkápolna falában
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15. kép. A befalazott déli kapu

18. kép. A harangtorony támpillérének alapozása

•.

o
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0

·e

• Jllaftllf--~

·'"

·-17. kép. A nyugati (2 .) harangtorony
délnyugati sarka az omladék alatt
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19. kép. A középkori haj6 az egykori nyugati bejárattal,
és a tornyok viszonya (kékkel a korai
haj6 és torony, míg narancssárgával a 2. torony falai)
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11
0

5cm

-=--=- 21. kép. Árpád-kori kerámia
20. kép. A különböző korú torony nyugati falai

a templom körüli kevert

rétegekből

22. kép. A személybe nyitott kutatási felület

23. kép. A középkori sekrestye keleti fala
és felszedett téglapadlójának habarcságya

24. kép. A középkori sekrestye északnyugati sarka
a támpillér (?) csonkjával a gyóntatószobában

25. kép. Az északi mellékoltár
melletti kripta kitisztÍtott állapotban
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26. kép. A kutatás összesÍtŐ alapraja: kék - Árpád-kori periódus; sötétzöld - 15. századi falak;
világoszöld - 16. századi támpillérek; narancssárga - koraújkori épületrészek
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27. kép. A karcfalvi templom építési periódusai (sraffozottan a feltételezett falak): kék - Árpád-kori periódus;
sötétzöld - 15-16. századi falak; narancssárga, szürke - a koraújkori épületrészek; világoszöld - az1796-os bővÍtés falai;
citromsárga és barna - 20. századi beavatkozás.
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ENVIRONMENTAL CHANGES DURING THE HOLOCENE
IN TRANSYLVANIA

Tibor-Tamás Daróczi1
Introduction
The history of research of environmental changes Ín the Eastern Carpathian Basin is structured
around two main fields: natural science and archaeology. The natural sciences provide the raw data
far the chapter on environmental changes in the present study, since they mostly concentrate on
the documentation and analysis of all possible plant populations in the past. Furthermore, they
analyse dominance of certain types of flora, secular succession, 2 fire history and, to a lesser extent,
human impact. Archaeological research of the environment, on the other hand, mostly
concentrates on human impact on certain flora and fauna species of the surrounding environment
of archaeological sites. As such, it does not actually document major changes in the environment,
but rather how humans have interacted and, in some instances, exploited their surroundings.

A brief research history
Amongst the research of the environment of the natural sciences in the Eastern Carpathian
Basin, the work on hydrology and general geomorphology/lithology goes back the furthest. The
issues related to old river beds3 and lithological maps 4 were among the first to be researched and the
results published. Shortly after this followed drilling Ín order to create pollen spectra, from which
vegetation of past periods could be inferred. 5 A good overview of the earlier works and researchers
of this field, especially of German origin from Transylvania, is provided by Alfred Bartmus. 6
Palynological data frorn the field has been collected in a steady rnanner Ín the corning decades,
especially by the representatives of the school of Cluj-Napoca, arnongst whorn I would like to draw
attention to the excellent work of Ion Ciobanu, Alfred Bartrnus and Emil Pop, who is considered
the father of Rornanian palynology. 7 The 1970s and 1980s were a period when data and experience
accurnulated and it was later capitalised upon. Frorn these field-studies I would like to rnention
1

The present study was part of my PhD research at the universities of Sibiu and Heidelberg. 1 am grateful for
the help provided by loan Taniáu, Attila Csernátoni, Katalin-Emilia Daróczi and Kinga Fetykó. 1 would
further like to thank Joseph Maran and L<Erke Recht for comments on earlier drafts.
2
The process by which a barren and harsh landscape is first "settled" by plants that are resistant to these
elements and as such facilitate the spread of other less resistant ones, which then eventually come to dominate
the flora and start a secondary secular succession for other species and so on. - personal communication of
Katalin-Emilia Daróczi.
3

CHOLNOKY 1907.
LÓCZY, PAPP 1922.
5
POP 1932; ZóL YOMI 1936.
6
BARTMUS 1942.
7
BARTMUS 1968; CIOBANU 1958, 1960; POP 1942, 1957, 1958, 1960; POP, CIOBANU 1957; POP, DIACONEASA
1964; 1967; POP ET AL. 1965a, 1965b, 1965c.
4

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 27-58
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those of Viorica Lup~a and füí.lau1a Diaconeasa, which have been carried in the north-central part of
the Eastern Carpathian Basin. 8 ln the past two decades, of roughly the past 20 years, an explosionlike development of palaeoenvironmental research took place. For the Romanian parts of the study
region, through work of the school of Cluj-Napoca9 more than 20 sites were drilled for cores
(Appendix 1 and Map 4), from which palynology data could be inferred.
ln Romania, this field had as only representative from the 1970s to the 2000s Marin Carciumaru
and most of the palynological samples collected were of liminal areas of the Eastern Carpathian
Basin only spanning relatively brief periods of time. 10 ln the 1990s two major contributions
appeared in the form of a more theoretical approach to the study of palaeobotany 11 and that of the
impact of humans on the environment through cultivation of crops. 12 ln the last decade, another
specialist, Beatrice (Daisa-)Ciuü, further extended the work carried out up until this point by
Marin Carciumaru. Several studies 13 and her recently published PhD thesis 14 fill ina much neglected
space in the research, namely that of the human impact on the environment of Transylvania and
adjacent areas through the cultivation of domesticated species. Moreover, studies of environmental
archaeology have been carried out in smaller areas of the study region, like for example in its northcentral part, in the upper basin of the Crasna/Kraszna River. 15

Preliminaries to the environmental changes
The research of the Holocene of the Eastern Carpathian Basin has a history that reaches back
almost a century, through field-work carried out in various marshes and bogs of Transylvania. The
Holocene has the following major phases: Preboreal, Boreal, Atlantic, Subboreal, and Subatlantic
(Fig. 1). The geomorphological features of Transylvania are mostly of Neogene origin and, as such,
no major alteration to the geographic landscape occurred during the Holocene. 16
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Fig. 1. Correlation of Holocene forest
phases and pollenstratigraphic schemes the BCE and BP entries are rough dates
for orientation (after FEURDEAN 2004,
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DIACONEASA 1979; DIACONEASA, GUIST-HOMM 1981; DIACONEASA, MITROESCU 1986; LUP~A 1972, 1977.
Amongst these researchers I would like to mention Sorina Farca~ (FÁRCA~, POPESCU 2006), Angelica
Feurdean (FEURDEAN 2004) and Ioan Taniau (TANTÁU 2006). Far a detailed overview of the playnological
research history, especially in the Eastern Carpathian Mountains, please consult TANTÁU 2006, 28-31).
10
Southeast Banat (CÁRCIUMARU 1971, 1974), southwest (CÁRCIUMARU 1973), southeast (CÁRCIUMARU,
GLÁVAN 1975; CÁRCIUMARU, PÁUNESCU 1975) and northwest Transylvania (CÁRCIUMARU 1990).
Ll CÁRCIUMARU, TOMESCU 1994.
12
CÁRCIUMARU 1996.
13
e.g. DAISA CIUTÁ 2006; DAISA CIUTÁ ET AL. 2004.
14
CrUTÁ 2009.
IS FAZECA~, LAKATOS 2003.
16
LINZER ET AL. 1998, 146-148, 156.
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ln terms of flora, it should be mentioned that most of the data presented, in what fallows, comes
from palynology and macro fassil analysis (Appendix 1), and as such it is largely dependent on
environmental factors of pollen deposition. The pollen that reaches the deposition sites, used far
later soundings to obtain pollen schemes, is dependent on several variables: pollen productivity of
the plants in each area, dispersal mechanisms and the size of the basin. Some sites may contain
pollen coming from an area of a few kilometres around the sites (e.g. Avrig, Steregoiu, lezerul
Calimani, Taul Zanogutii) to zones well over 20 km (e.g. Molha~ul Mare, Moha~). Hence, the
pollen spectrum of data may represent local or broad-regional, respectively, trends of palaeoflora. 17
Palynological studies are used as indirect evidence far establishing variables of temperature and
humidity in the Holocene. ln the higher-lying regions of Transylvania, lakes provide useful
infarmation far the Late Glacial and Holocene changes in water plants populations and climate. 18
Especially the oscillation of green algae (Pediastrum spp. and Botryococcus sp.) is a good indicator of
temperature, acidity and humidity .19 Speleological research concerning speleothem20 is also an
important means of reconstructing Holocene temperature shifts. These studies will serve as the
hasis far the reconstruction of the Holocene climate changes in the study area.
The presentation, maps and analysis of the soil composition of the study region (Map 3) is based
on the SOTER programme far Central and Eastern Europe (ver. 1.0).21 ln Appendix 2 is a
comprehensive account (etymology, characteristics, and occurrence) of all soils faund in the Eastern
Carpathian Basin. This also serves as a detailed legend far the soil maps and soil codes used in the
maps. ln order to process and analyse this vast amount of data, a global infarmation system is
used, 22 in order to group and present the results of the research.

Geomorphology
None of the features of Transylvania were farmed in the Holocene but in the previous periods
of Mezozoic and Neozoic. lts eastern and southern borders are farmed by the Carpathian Arch
(Eastern Carpathians and Southern Carpathian or Transylvanian Alps), whereas the western border
is sealed off by the Apuseni Mountains (Map 1). There are, within the Eastern Carpathian area, a
series of depressions oriented northwest-southeast, all of which were created by important rivers of
the area and these depressions comprise of the terraces and low hills of the Eastern Carpathian
Mountains. The middle part consists of alternating highland and river-cut plateaus. The fallowing
geomorphological account of the area is based on soil and geologic maps and the most recent textbook of the physical geography of Romania. 23 As befare, several areas may be distinguished based
on their genesis: 1. Eastern Carpathian Mountains; 2. Southern Carpathian Mountains; 3. Apuseni
Mountains; 4. Transylvanian Plateau.
The Eastern Carpathian Mountains (Map 1) are farmed by approximately parallel northwestsoutheast ranges, only divided by depressions farmed by rivers. The western range was created by
repeated volcanic eruptions of Neogene date, and is therefare composed of volcanic rocks. At the
northern end, it is cut off by the Tisa/Tisza River and its southern one by the Olt. The eastern
17

FEURDEAN ET AL. 2010, 2199.
BUCZKÓ ET AL. 2009a.
19
BUCZKÓ ET AL. 2009b, 265.
2
Cave formations: dripstones, flowstones, cave crystals, speleogens and others. - persona! communication of
Attila Csernátoni.
21
Developed at the University of Wageningen (2°d edition 2005), implemented by FAO, ISRIC and UNEP
under the auspices of IUSS.
22
1 would like to thank ESRI Deutschland GmbH for accepting my project and supporting it with the ESRI
Absolventenprogramm, through which a full license of ArcGIS 10 was awarded for the duration of my
doctoral research.
23
BADEA ET AL. 1976, 2006; LÓCZY, PAPP 1922; POSEA 2006.
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chain consists of folded mountains, also of Neogene origin, and as the limits of the study area are
along the drainage divide in the Eastern Carpathian Mountains, their existence is only relevant in
the southern part of the range. The only river that actually cuts through the volcanic range is the
Mure§/Maros River. The upper valleys of some mid-sized rivers (e.g. Some~ul Mare, Tarnave) are
the only ones disrupting the continuity of these volcanic features. The area has an elevation
between 400/500 m to 2303 m above sea levei (a.s.l.) (Pietrosul Mare peak). Distinctive features of
the eastern range of the Carpathians are the elongated and lower lying depressions. These
depressions are also of Neogene origin.
The northernmost depression, Maramure~ (Map 1), was created by the Tisa/Tisza river and
some of its tributaries. lt should be noted here that this depression extends further northwards of
the main river and is not part of the present study area. The terraces of rivers and some high hills
(a.s.l. elevation of 400/500-800 m) form the highland area of the depression. This area is bordered
by volcanic (Oa~, Gutai and Tible~) and folded (Maramure§, Rodnei) mountains. The Gheorgheni
depression (Map 1) is formed by the upper basin of the Mure§/Maros River (running south to
north) and it has several terraces on both sides as well as relatively flat (narrow and elongated) areas
which link the terraces to the high hills of the area. The northern border of the depression is
constituted by the volcanic Calimani Mountains, in the east and south by the folded mountains of
Giurgeu and Ha§ma~u massif, respectively, and finally in the west by the Gurghiu volcanic range.
Further to the south, the Depression of Ciuc (Map 1) is very similar in geomorphological terms. lt
has the Olt River running through it from north to south, and the terraces and flat plains associated
with the river are the main flat feature of the region. These are followed by high hills (a.s.l.
elevation 700-900 m) which link the lowest features (elevation a.s.l. 650-800 m) of the area to the
bordering mountain ranges. The northern and eastern limits of the depression are the folded
mountains of the Ha~ma~u massif, Ciuc and Ciomatu. The southern border is the gorge between
Tu~nad and Bixad, whereas the western limit is the volcanic range of Harghita. The southernmost
depression is the one at Bra§OV. lt has two rivers running through it: the Olt and its main left-side
tributary, Raul Negru, and it is dominated by these two valleys and their broad terraces. The valley
plains are the widest of the depressions and have an elevation of 500-650 m a.s.l. All of the
mountains bordering this depression are folded mountains. The northern limit is the Bodoc,
Nemira Mountains, the eastern one is the Vrancea and Penteleu Mountains. The southern border is
a series of smaller massifs: Podul Calului, Intorsura, Piatra Mare and Postavarul. Finally, in the east
the depression reaches the Magura Codei, Per~ani and Baraolt Mountains.
The Southern Carpathian Mountains or Transylvanian Alps (Map 1) is the range running east to
west as a continuation of the Eastern Carpathians. As the limit of the study area is the drainage
divide, only the northern part of the range enters within the limits of the present research. Their
orogeny is mostly Triassic and all of them are folded mountains. These features are part of a group
of features within the study area, with several peaks reaching well over 2500 m, and the highest
elevation of 2544 m a.s.l. (Moldoveanu peak) is in this range. The only river that cuts through this
range is the Olt river valley between the Fagara~ and Parang Mountains. The western limit is
formed by the valley of the Cerna, Timi§/Tamis and Mure§/Maros Rivers. The only larger feature
of the region is the area in its western end, around the valley of the Strei River also known as Tara
Ha1egului (Map 1). The terraces and hills which link the valley to the surrounding mountains are
of low altitude, with an elevation of 250-550 m a.s.l. The region is characterised as an alpine region.
The Apuseni Mountains (Map 1) is the westernmost range of the Carpathians from Romania.
Some western and southern massifs of these mountains are of volcanic origin (Vladeasa and
Metaliferi), while the rest are folded mountains. There are no distinctive plains/depressions or
plateaus within this area. The western-flowing rivers (Cri§ul Repede, Cri§ul Negru and Cri§ul Alb
have broad valleys and wide river plains in the middle basins with several terraces belonging to
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them. These are the lowest mountains within Transylvania, well below an elevation of 2000 m
a.s.l.; the highest at 1843 m (Curcubata Mare).
The Transylvanian Plateau (Map 1) is the area within these three mountain ranges (Eastern
Carpathians, Transylvanian Alps and Apuseni). lt has a mid-range elevation of 200-700 m a.s.l. and
it has several major and minor rivers running through it. Three different areas may be distinguished
within this region. The northernmost is the area north of the Some§ul Mic and Mare rivers with an
elevation of 500-700 m a.s.l. These are the remains of a plateau of Neogene origin, which has been
fragmented by several rivers, thus reshaping them into hills, in most cases with flat taps. This area
extends to the northeast and southwest until the Carpathians and in the northwest to the
Some§/Szamos Plain. The area is generally characterised by wide and plain valleys and small
depressions. To the south of this region is the Transylvanian Plain (Map 1), bordered in the north
by the Some§ul Mare and Mic Rivers, in the south and southeast by the Mure§/Maros River, and in
the eastern and western part by the Carpathian ranges. The plain is a low feature of the region with
an elevation of 150-400 m a.s.l. lt has hill-like features and is only fragmented by smaller rivers
running through or originating in it. The southernmost region is the highest part of the entire
Transylvanian Plateau with elevations ranging between 400-700 m a.s.l. The northern and western
limits are bordered by the Mure§ River whereas the eastern and southern by the Carpathian arch.
As in the case of the northern part of the Transylvanian Plateau, the area used to be a high plateau
of Neogene origin shaped by mid and large-sized rivers (Tarnava Mare and Mid, Olt) into hills
with active slopes. The area has wide and flat valleys with a major depression between the river Olt
and the Southern Carpathian Mountains.

Flora
Major contributions have been made and extensive fieldwork carried out by the school of ClujN apoca in this field. Well over 30 sites have been researched in order to establish pollen sequences
from all of Transylvania and northwest Romania. The elevations of the sites range between 300 and
2000 m a.s.l.; peats, bogs, swamps and lakes in advanced process of eutrophication24 are preferred
far sampling since they are the best places far pollen to deposit over time and remain undisturbed.
As the number of such sites in the middle of Transylvania is low, areas of sampling from mountains
and hills are overrepresented in comparison to the lower features of the region (Appendix 1 and
Map 4). Another important thing to note about the Late Glacial and Early Holocene flora of
Transylvania is the presence of some glacial refuge plants. This is proven through the presence of
some genetically unique populations of woody plants. Such trees include pine (Pinus gen.), birch
(Betula gen.), spruce (Picea gen.), alder (Alnus gen.), larch (Larix gen.), willow (Salix gen.) and juniper

(Juniperus gen.). 25
ln the northwestern part of Transylvania (Map 1 and 2), major changes to the flora started at
the end of the Pleistocene with the re-expansion of some woodland species that were already
present, such as European Spruce (Picea abies), creating dense woods (Fig. 2). Apart from this
dominant species, other species like birch (Betula gen.), pine (Pinus gen.) and alder (Alnus gen) were
also present between 13,800-12,900 BP. 26 lt is in this area and period that far the first time larch
(Larix gen.) and poplar (Populus gen.) have been documented, although not from the pollen
stratigraphic record but from macro-fassil remains. 27 Further, low numbers of oak (Quercus gen.),

24

The process by which rnostly still waters are overwhelrned by plants, directly resulting in the disappearance
frorn these environrnents of most non-unicellular anirnal life. - personal cornrnunication of Katalin-Ernilia
Daróczi.
25
FEURDEAN ET AL. 2007b, 313-316; MAGYARI 2002, 29.
26
FEURDEAN 2004, 24.
27
WOHLFARTH ET AL. 2001, 1911.
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lime (Tilia gen.) and Common Ash (Fraxinus excelsior) have also been documented. 28 Just before the
turn to the Holocene, pine (Pinus gen.), larch (Larix gen.) and willow (Salix gen.) pollen percentages
decreased and spruce (Picea) macro remains disappeared, 29 meaning that steppes gained ground ín
over forests.
At the beginning of the Holocene Ín the northwestern part of Transylvania, open forests of
birch (Betula gen.), larch (Larix gen.) and pine (Pinus gen.) dominated the region. Juniper (juniperus
gen.) and high values of true grasses (Poaceae gen.) suggest open forests in areas of higher elevation. 30
Pioneer forests of spruce (Picea gen.), larch (Populus gen.), alder (Alnus gen.) and willow (Salix gen.)
were part of the secondary succession process Ín this area. Elm (Ulmus gen.) gradually increased in
percentages over the course of the Preboreal and prepared the ground for a succession of oak
(Quercus gen.), lime (Tilia gen.) and Common Ash (Fraxinus excelsior) .31 The pollen of aquatic plants,
pondweed (Potamogeton gen.) and bladderworts (Utricularia gen.) decreased ín low-lying, wetland
areas. 32 ln contrast to this, other species increased their populations and diversity, e.g. Lesser
Reedmace (Typha angustifolia), sedge (Cyperaceae fam.), Crowfoot Family (Ranunculaceae fam.),
valerian (Valeriana gen.), bedstraw (Galium gen.), rue (Thalictrum gen.), umbellifer (Apiaceae fam.),
crucifer (Brassicaceae fam.), spores of horsetail (Equisetum fam.) and fern (Polypodiacea fam.). 33
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Fig. 2. Pollen diagram showing the Holocene forest change
and micro-charcoal concentrations (Gutai mountains)
(after FEURDEAN 2004, fig. 10)

FEURDEAN 2004, 24, 27.
FEURDEAN 2004, 27.
30
BJÖRKMAN ET AL. 2002, 1055.
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FEURDEAN2004, 27-28.
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FEURDEAN 2005b, 9.
33
FEURDEAN, BENNIKE 2004, 815, 820; FEURDEAN ET AL. 2007a, 373.
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Until the Boreal, hazel (Corylus gen.) increased its values in the pollen diagrams (Fig. 2) and, by
the offset of this period, became well established. 34 Just before the beginning of the period, oak
(Quercus gen.), lime (Tilia gen.) and Common Ash (Fraxinus excelsior) declined in numbers, and
spruce (Picea gen.) had a period of new spread in low and mid-altitudes, which coincided with the
driest period of the Holocene (Fig. 9). 35 By the turn to the Boreal, umbellifer (Apiaceae fam.) and
sedge (Cyperaceae Jam.) populations of wetlands increased while Lesser Reedmace (Typha
angustifolia) and fern (Polypodiaceafam.) were significantly lower in numbers. 36
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Just before the Atlantic phase, rare instances of beech (Fagus gen.) and hornbeam (Carpinus gen.)
are documented, indicating the start of the colonisation of the area by these species. At the start of
the period, hazel (Corylus gen.) was the dominant species with sporadic occurrences of mixed-oak
taxa, 37 elm (Ulmus gen.) and spruce (Picea gen.). 38 ln the second part of this phase, hazel (Corylus
gen.) and spruce (Picea gen.) were the dominant species while Quercetum mixtum, elm (Ulmus gen.)
and maple (Acer gen.) are high in percentages (Fig. 3) in the pollen schemes of the area. 39 ln the
lower-lying wetlands, plants of the shore region, e.g. Lesser Reedmace (Typha angustifolia), still
34

FEURDEAN 2004, 28.
FEURDEAN 2004, 37.
36
FEURDEAN, BENNIKE 2004, 815, 820; FEURDEAN ET AL. 2007a, 373 .
37
Also known as Quercetum mixtum, consisting of oak (Quercus gen.), lime (Tilia gen.) and ash (Fraxinus gen.).
38
BJÖRKMAN ET AL. 2003, 101; FEURDEAN 2005a, 437, 443.
39
FEURDEAN 2005a, 438.
35
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maintained a low number, but aquatic plants such as pondweed (Potamogeton gen.), duckweed
(Lemna gen.) and fern (Polypodiacea Jam.) were more often encountered. 40
At the beginning of the Subboreal, a regression of spruce (Picea gen.) and hazel (Corylus gen.) is
clearly visible, whereas oak (Quercus gen.) and lime (Tilia gen.) increase in the pollen diagram
percentages and a spread of hornbeam (Carpinus gen.) is also clearly recognisable (Fig. 2). 41 ln the
middle of the period, beech (Fagus gen.) expanded in northwest Transylvania, and around 4000 BP
became the dominant species. ln the same period ( -3500 BP) oak (Quercus gen.) re-expanded in this
area and in low and mid-altitudes (Fig. 3). 42 ln the wetlands, Lesser Reedmace (Typha angustifolia)
slightly increased its frequency in the pollen spectrum, whereas sedge (Cyperaceae Jam.), Crowfoot
Family (Ranunculaceae fam.), rue (Tbalictrum gen.), umbellifer (Apiaceae Jam.) and crucifer
(Brassicaceae Jam.) show a definite decline. 4.3
ln the Subatlantic period, beech (Fagus gen.) appeared in the area, much later than in other areas
(e.g. southern Transylvania). Fir (Abies gen.) is only documented scarcely ín the earlier part of the
phase (Fig. 3). ln the second part, cereals were regular occurrences in the area. 44
ln the northern and northeastern part of Transylvania (Map 1 and 2) in the high altitude
regions (above 800-1000 m a.s.l.), the Boreal was marked by the presence of grassland species, e.g.
Diffiugia lanceolata and Amphitrema wrightianum. 45
At the beginning of the Atlantic phase, spruce (Picea gen.), hazel (Corylus gen.) and elm (Ulmus
gen.) were the dominant species of the area. Towards the end of the phase, hornbeam (Carpinus
gen.) expanded in this area (Fig. 4). 46
ln the beginning of the Subboreal period, hornbeam (Carpinus gen.) was still high in values
although beech (Fagus gen.) was a regular occurrence from this period onward. T owards the middle
of the phase, beech (Fagus gen.) reached its maximum. Hornbeam (Carpinus gen.) and pine (Pinus
gen.) were still high, while elm (Ulmus gen.) and fir (Abies gen.) decreased ín numbers (Fig. 4). 47
ln the beginning of the Subatlantic period, hornbeam (Carpinus gen.) was still high but quite
quickly beech (Fagus gen.) reached overwhelming populations of up to 50 %. Spruce (Picea gen.) was
still present and the füst occurrence of walnut (Juglans gen.) is documented (Fig. 4) in the area. 48
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FEURDEAN ET AL. 2007a, 373.
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FEURDEAN ET AL. 2001, 136, 138.
45
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ln the eastern part of Transylvania (Map 1 and 2) in the Late Glacial period, Mountain Pine
(Pinus mugo) has high values in the pollen spectrum, as do steppe taxa. At the end of the period,
there was a slight increase in birch (Betula gen.) and a significant one in the true grasses (Poaceae
fam.), wormwood (A rtemisia gen.) and Goosefoot Family (Chenopodiaceaefam.). 49
A slight increase in spruce (Picea gen.) and birch (Betula gen.) was visible in the Preboreal phase,
while true grasses (Poaceae fam.) and steppe taxa remained high at this time. A brief increase in
wormwood (Artemisia gen.) and a retreat of spruce (Picea gen.) is also noted. 50
ln the Boreal phase, Green Alder (Alnus viridis) rises in the pollen spectrum percentages. Elm
(Ulmus gen.) showed low levels in the lower altitudes.51 Birch (Betula gen.) reached its highest levels,
while elm (Ulmus gen.) was a pioneer tree in the area. Spruce (Picea gen.) has stable percentages in
the pollen spectrum while pine (Pinus gen.) steadily increased its population. 52 The grasslands in the
area show a regression in this period. T owards the end of the phase, pine (Pinus gen.) and birch
(Betula gen.) decreased in numbers and spruce (Picea gen.) became the dominant species. Quercetum
mixtum appeared around this time and hazel (Corylus gen.) is very low in the diagrams (Fig. 5). 53
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Moho~

At the offset of the Atlantic phase, ash (Fraxinus gen.) achieved its maximum and there were
high levels of elm (Ulmus gen.). Maple (Acer gen.), ivy (Hedera gen.) and mistletoe (Viscum gen.) were
common in the area, and hazel (Corylus gen.) had low values in the region. After the relatively
short-lived occurrences from the beginning of the period, elm (Ulmus gen.) and ash (Fraxinus gen.)
declined in numbers, while hazel (Corylus gen.) values show a steady growth in the pollen
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FÁRCAS ET AL. 1999, 803, 804.
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schemes. 54 The most distinctive phenomenon of the time was the sudden expansion of hornbeam
(Carpinus gen.) . Cottongrass (Eriophorum gen.) had high values in this brief sequence (Fig. 5).
Towards the middle of the phase, hornbeam (Carpinus gen.) pollen was no longer present, hazel
(Corylus gen.) maintained itself and a maximum percentage in the Heath Family (Ericaceaefam.) was
achieved by this time. 55 Shortly after the mid-Atlantic, hazel (Corylus gen.) peaked and hornbeam
(Carpinus gen.) occurred in rare instances in the pollen data. Hazel (Corylus gen.) decreased
significantly after the peak, and spruce (Picea gen.) had another expansion. lt was at this point that
Quercetum mixtum values decreased as well, and the first instances of cereals appeared. At the end
of the phase, beech (Fagus gen.) values suddenly increased and hornbeam (Carpinus gen.) was absent
again (Fig. 5). 56
From the start of the Subboreal, hornbeam (Carpinus gen.) slowly increased and in the first half
of the phase reached its maximum in the area. The slightly higher a.s.l. elevations were mostly
covered by spruce (Picea gen.). During the second half, the previously dominant species of
hornbeam (Carpinus gen.) was replaced by beech (Fagus gen.) (Fig. 5). 57
ln the Subatlantic, beech (Fagus gen.) became dominant and took over most of the habitats of
spruce (Picea gen.), spruce being restrained to the summits of the region. Adler (Abies gen.) was
occasionally represented and cereals, rye-like (Secale gen.) and Ribwort Plantain (Plantago
lanceolata) , were common, along with walnuts (juglans gen.). ln the late phase, corn (Zea mays) is
documented in the area (Fig. 5). 58
ln the southern part of the Transylvanian plateau (Map 1 and 2), the late Pleistocene flora
was represented by open forests, mostly consisting of pine (Pinus gen.) and birch (Betula gen.) and,
to a lesser extent, spruce (Picea gen.), willow (Salix gen.) and alder (Alnus gen.), but also by grassland
comprised of wormwood (Artemisia fam.), Goosefoot Family (Chenopodiaceae fam.), umbellifer
(Apiaceae fam.) and true grasses (Poaceae fam.). 59 Until the beginning of the Preboreal period, birch
(Betula gen.) decreased severely. 60
At the start of the Holocene, the above grass species show a reduction in numbers, in opposition
to the trees, this slightly increased in populations (Fig. 6) . ln the same period, elm (Ulmus gen.)
expanded into this area, followed ina secondary secular succession by Quercetum mixtum. 61 Alongside
these, the woodlands were dominated by pine (Pinus gen.), and spruce (Picea gen.) increased its
values in the pollen spectrum, and occasional birch (Betula gen.) is noted. Some species like true
grasses (Poaceaefam.) and Rose Family (Rosaceaefam.) were still high at this time, while other grasslike ones, especially wormwood (Artemisia gen.) decreased in populations. 62
At the beginning of the next, Boreal, period, hazel (Corylus gen.), among other species, steadily
increased in percentages in this area, a trend which continued throughout the phase. 63 Boreal was in
this area dominated by elm (Ulmus gen.) and Quercetum mixtum thick woods with occasional alder
(Alnus gen.) , spruce (Picea gen.), pine (Pinus gen.) and birch (Betula gen.) (Fig. 6). The last two
species decreased in numbers towards the end of this period; in contrast grassland communities
(especially Poaceae fam.) re-expanded in this area. 64
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At the beginning of the Atlantic period, hazel (Corylus gen.) reached its maximum, also the peak
of this species in the pollen schemes is the means by which in Romanian palynology the onset of
this period is determined. 65 Spruce (Picea gen.) slightly decreased in numbers, while beech (Fagus
gen.) became common from this time onwards. Towards the end of the period, hornbeam (Carpinus
gen.) and maple (Acer gen.) became common as well, while beech (Betula gen.) increased slightly
(Fig. 6). The earliest documented case of cereals was in the late Atlantic. 66
Around the turn of the Subboreal, the increase in hornbeam (Carpinus gen.) stopped, while the
hazel (Corylus gen.) percentages decrease dramatically in the pollen scheme of the area. ln the first
part of this phase, the highest numbers of hornbeam (Carpinus gen.) is recorded and this was the
dominant species of the woods, while hazel (Corylus gen.), oak (Quercus gen.) and ash (Fraxinus gen.)
decreased their values. ln the second part, the previously dominant species of hornbeam (Carpinus
gen.) decreased dramatically in numbers, and beech (Fagus gen.) started a steady, continuous growth
from this time onwards. Fir (Abies gen.) was a regular occurrence at this time (Fig. 6). Further, it
was in this late period that the first instance of rye-like (Secale gen.) and some other cereals have
been documented. 67 True grasses (Poaceae fam.), Rose Family (Rosaceae fam.), nettle (Urticaceae
fam.), Primrose Family (Primulaceae fam.), Madder Family (Rubiaceae fam.), hop (Humulus gen.)
were underrepresented in terms of quality and quantity in this area; others, like Dropwort or
Meadowsweet (Filipendula gen.), wormwood (Artemisia gen.) and plantain (Plantago gen.) have been
documented for the first time in the second part of the period. 68

""'

3000

1.0

""'

AT

'""' „
~

11000

::

„1 ~
.-·:, Síl==+ll=~~=m=nmmn:

:: "l
"""i

1

t-45001"°
41 12670±70BP

1t1 138e0i90BP

(uncal. years BP)

Fig. 6. Pollen diagram
showing the Late Pleistocene
and Holocene flora change
in the southern
Transylvanian plateau
(Avrig 1) (after TANTÁU
2006, 100, fig. 21; TANTAU
ET AL. 2006,

fig. 4)

~Dl'.3'.l m.1 0

~peat

ean~

p6l

65
66

67
68

9)ttit

e:~

otgarjc

gytlja

dat

T ANTÁUET AL. 2006, 53, 59.
T ANTÁU ET AL. 2006, 53-54, 59.
T ANTÁUET AL. 2006, 54, 59.
F ÁRCA~ ET AL. 2004, 234, 237.

37

TIBOR-TAMÁS DARÓCZI
ln the Subatlantic period, beech (Fagus gen.) and fir (Abies gen.) were widespread; the previous
tree type replaced the hornbeam (Carpinus gen.) in the area and became the dominant species,
reaching almost 60 % of the entire woodland populations in this period. Walnut (juglans gen.)
appears at this point in the pollen diagram. 69
The western part of Transylvania (Map 1 and 2), the Apuseni Mountains, is one of the best
researched areas in terms of Holocene pollen evidence. The Boreal in its first half was dominated by
birch (Betula gen.) and spruce (Picea gen.) forests, with relatively consistent levels of elm (Ulmus
gen.), ash (Fraxinus gen.) and alder (Alnus gen.). ln contrast to this, the second part had a steady
increase in hazel (Corylus gen.), becoming the dominant species of the region towards the end of the
phase, while spruce (Picea gen.) maintained its numbers and elm (Ulmus gen.), ash (Fraxinus gen.),
alder (Alnus gen.) percentages decrease in the pollen schemes. 70
At the beginning of Atlantic phase, the Common Beech (Fagus sylvatica) shows up in the pollen
diagrams of this area, before the colonisation of central and southeastern Europe of this species.
This has- been interpreted as a case of a local refuge plant, meaning a local survival of the last Ice
Age. 71 Hazel (Corylus gen.) peaked at the beginning of the phase and was gradually replaced by
spruce (Picea gen.). Apart from these two species, elm (Ulmus gen.) was a common occurrence, and
towards the end of the period, beech (Fagus gen.), alder (Alnus gen.), hornbeam (Carpinus gen.) and
fir (Abies gen.) appeared in low numbers in the area. 72
From the middle Subboreal phase (-4500 BP), the region was mostly covered by forests,
dominated by Common Hazel (Corylus avellana), European Spruce (Picea abies) and high levels of
Common Ash (Fraxinus excelsior), oak (Quercus gen.) and lime (Tilia gen.). This was followed by
European Spruce (Picea abies), Common Hornbeam (Carpinus betulus), Common Beech (Fagus
sylvatica) and European Silver Fir (Abies alba) ina secular succession towards the end of the period. 73
At the turn of the Subatlantic phase (3000-2200 BP), this succession ended with the disturbance
of the Common Beech (Fagus sylvatica) forests and birch (Betula gen.), alder (Alnus gen.), oak
(Quercus gen.), walnuts (juglans gen.) and elderberry (Sambucus gen.) becoming widespread alongside
grassland communities of true grasses (Poaceae gen.), wormwood (Artemisia gen.), Ribwort Plantain
(Plantago lanceolata) and Erba Stella (Plantago coronopus), docks and sorrels (Rumex gen.),
Goosefoot Family (Chenopodiaceae fam.), nettle (Urtica gen.), rye-like (Secale gen.) and cannabis
family (Cannabis gen.) plants. 74
Very little information is available concerning the vegetation of the central Transylvanian
plateau since no palynology samples have been collected from here. Nevertheless, in the Late
Glacial and Early Holocene, molluscs are used in order to establish the nature of the vegetation.
Helicopsis striata, Pupilla muscorum and Chondrula tridens indicate "warm loess steppes". These
mollusc species, along with scarce palynology data, indicate the presence of wormwood (A rtemisia
gen.), true grasses (Poaceae gen.) and Goosefoot Family (Chenopodiaceae Jam.), mixed with
woodlands of pine (Pinus gen.), alder (Alnus gen.) and birch (Betula gen.). 75 ln light of the presence of
these species and the occurrence of some upper soils of Holocene origin the existence of meadow
steppes in the Middle and Late Holocene is certain, which were probably exploited by humans in
the Late Holocene. 76
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ln summary, periods of stability and differentiation can be distinguished in the flora of
Transylvania. Based on the Bray-Curtis dissimilarity,77 periods of site similarities are discernible in
low and mid altitude areas at the start of the Preboreal (75.3 %), Early Atlantic (77.4 %) and the
Late Subatlantic (78.6 %) (Fig. 7-upper). ln the same elevation zones, differentiation of species
occurred in the Middle Preboreal, Early Boreal, Late Atlantic and Early Subatlantic. ln the same
sequence, during the Middle Boreal and Early Subatlantic, homogenisation occurred as well, while
in the Late Boreal, Middle Subboreal and Middle Subatlantic periods of stability can be recognised
(Fig. 7-lower). 78
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At high altitude sites, similarities were strengthened in the Early Preboreal (79 %), Late
Subboreal and Early/Middle Subatlantic (74.69-83.6%), while major differentiation occurred from
the Middle Boreal to Middle Atlantic and Late Subatlantic (Fig. 8-upper). Homogenisation
occurred in the Early and Late Preboreal, Middle Atlantic with no distinct period of longer
stability (Fig. 8-lower). 79
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Climate
At the beginning of the Holocene, the temperatures generally increased. Winter temperatures
(MTC) were significantly higher ( -15 °C), while summer temperatures (MTW) only changed
mildly, by - 2 °C. Based on this, the mean annual temperature (MA T) was - 7 °C higher than in
the Late Pleistocene. This meant a reduction in the seasonality in the region. There was a slight
increase in humidity of - 200 mm (Fig. 9). Shortly after this there was a further increase in
temperature (-7 °C MAT, --2 °C MTC, -16-17 °C MTW) although winters were slightly
colder. Humidity levels further increased by -700-950 mm until the end of the phase. 80
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ln the Early Boreal, there was a small decrease in temperature (--2 °C MAT, --2,5°C MTC) as
it was in humidity as well, of about -100 mm. ln the Early Atlantic, the temperature dropped
further (- -1.5-2 °C MAT, --2-4 °C MTC) and the climate became slightly drier, by -200 mm
(Fig. 9). 81 Shorter and colder phases have been documented in the Apuseni Mountains between
10,500-10,200 BP, around 9300 BP and between 7800-7600 B.P. 82
ln the northwestern part of Transylvania during the Atlantic period, the MTC and MA T were
lower than today . There was a slight decline in the MTC by --2 °C, while MTW had an
increasing trend in the second half of the period. It should be noted that between 6900/ 68006700/ 6400 BP there was a fast and short decline in temperature (Fig. 9). 83
ln the southwestern part of Transylvania, there was a minor warming event around the turning
of the previous period to the Subboreal. 84 ln contrast to this, there were no major changes in the
northwest of region, only an increase of -2 °C in the MTW. Despite this minor warming, several
shorter intervals between 5100/4900-4800/4700 BP and 4100/4000-3700/3600 BP had a fast
cooling. The coolest period was between 3200-3000 BP, where MAT dropped --2 °C, MTC --4
°C and MTW by --1 °C, while precipitation increased by - lOOmm (Fig. 9). 85 The difference
between the climate in northwestern and southwestern region can be explained by the different
types of climatic influences over the areas. The southern region was mostly influenced by warm
Sub-Mediterranean air masses, and the northern one by oceanic climate from the Northern
Atlantic. 86

°F EURDEAN ET AL. 2008, 498.

8

81

F EURDEAN ET AL. 2008, 500.
TÁMA~ ET AL. 2005, 191-193.
83
FEURDEAN ET AL. 2008, 500.
84
M AGYARI ET AL. 2009b, 243-244.
85
F EURDEAN ET AL. 2008, 500.
86
F EURDEAN 2004, 38.
82

40

ENVIRONMENTAL CHANGES DURING THE HOLOCENE IN TRANSYL V ANIA
ln the Subatlantic, the climate became generally warmer for MTC by -1 °C, MAT -7-8 °C,
MTW -15-16 °C and precipitations decreased by -100 mm. 87

Archeco-zones of Transylvania
The term of eco-zone from biology needs a slight adaption for use in archaeology and the present
study. ln the natural sciences, this term means the largest biogeographic region of the planet, of
which there are eight altogether. The principle of defining these is based on a specific association of
flora, fauna, climate and geomorphology. Since it has a somewhat modified meaning, as of that used
in ecology, a renaming of the concept within archaeology seems necessary in order to avoid
confusion: instead, the term archeco-zone is used. Applying the eco-zone principles to the above data
and information, several eco-zones can be distinguished within the study area.
Archeco-zone A (Map 4) is located within the area of the Eastern Carpathians and is characterised
as a region of mid and high elevations. The temperature is slightly lower than in the neighbouring
regions, especially in the coldest month of the year, while humidity is slightly lower than in the
neighbouring Transylvanian Plateau. The flora is specific for the higher-lying regions and high
altitude depressions within the area. The northernmost, archeco-zone A 1, comprises the Maramure~
Depression and the surrounding mid altitude hills and high altitude mountains. lt is somewhat
warmer than in the rest of the region since winters are slightly less cold, and it has slightly higher
values of precipitation. The middle zone has two higher-lying and narrow depressions, Gheorgheni
(archeco-zone A2) and Ciuc (archeco-zone AJ), bordered by high, northwest running mountain
ranges. This specific geomorphology affects the climate and flora of the area, and makes it slightly
drier and far colder than any other region in the Eastern Carpathian Basin. The southernmost
region is the Bra~ov Depression (archeco-zone A4), which is characterised by a milder climate due to
its lower altitude and open eastern limit, since this area is not bordered by high mountains.
Archeco-zone B (Map 4) is located in the Transylvanian Plateau and in the mid altitude hills of
northwestern Transylvania. The division into further mid-sized groups is due to the fact that the
northwestern part (archeco-zone Bl) is slightly moister and colder in certain periods than the
southern one (archeco-zone BJ). The area in between these regions (archeco-zone B2) is somewhat
lower and is a very flat region of the area; it is the driest and warmest area within the Transylvanian
plateau, and the vegetation, during most of the Holocene, is somewhat similar to the Tisza/Tisa
Lowland, consisting of meadow steppes.
Archeco-zone C (Map 4), like archeco-zone A, is a region of mid and especially high altitude
areas. lt comprises the Apuseni mountains (archeco-zone Cl), Southern Carpathians (archeco-zone
C2). lt is dominated by flora specific to high altitude areas, temperatures are lower than in the
warmest and coolest month of the year but still slightly warmer than in the high elevated eastern
regions. Humidity is slightly lower than in northwestern Transylvania.

Appendix 1
Sites with palynological research from the Eastern Carpathian Basin, within formation about
individual Holocene phases and a.s.l. elevation.
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Site name
Bergerie
Bilbor
Borsec
Calineasa
Cimetiere

Elevation a.s.l. (m)

LG

PB

BO

AT

SB

SA

./

./

./

./

11.
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1400
910
900
1360
1280
430

12.
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110

./
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36.
37.
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Appendix 2
Reference Soil Groups
AN - Andosol: "Andosols accommodate the soils that develop in volcanic ejecta or glasses under
almost any climate (except under hyperarid climate conditions). However, Andosols may also
develop in other silicate-rich materials under acid weathering in humid and perhumid climates.
Many Andosols belong to: Kuroboku Gapan); Andisols (United States of America); Andosols and
Vitrisols (France); and volcanic ash soils.
Connotation: Typically black soils of volcanic landscapes; from Japanese an, black, and do, soil.
Parent material: Volcanic glasses and ejecta (mainly ash, but also tuff, pumice, cinders and
others) or other silicate-rich material.
Environment: Undulating from mountainous, humid, and arctic to tropical regions with a wide
range of vegetation.
Profile development: Rapid weathering of porous volcanic ejecta or glasses results m
accumulation of stable organo-mineral complexes or short-range-order minerals such as allophane,
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imogolite and ferrihydrite. Acid weathering of other silicate-rich material in humid and perhumid
climates also leads to the formation of stable organo-mineral complexes. "88
AR - Arensol: "Arenosols are comprised of sandy soils, including both soils developed in
residual sands after in situ weathering of quartz-rich sediments or rock, and soils developed in
recemly deposited sands such as dunes in deserts and beach lands. Corresponding soils in other
classification systems include Psamments of the US Soil T axonomy and the sols minérauxbruts and
sols peuévolués in the French classification system of the CPCS (1967). Many Arenosols belong to
Arenic Rudosols (Australia), Psammozems (Russian Federation) and Neossolos (Brazil).
Connotation: Sandy soils; from Latin arena, sand.
Parent material: Unconsolidated, in places calcareous, translocated materials of sandy texture;
relatively small areas of Arenosols occur in extremely weathered siliceous rock.
Environment: From arid to humid and perhumid, and from extremely cold to extremely hot;
landforms vary from recent dunes, beach ridges and sandy plains to very old plateaus; the
vegetation ranges from desert over scattered vegetation (mostly grassy) to light forest.
Profile development: ln the dry zone, there is little or no soil development.
Arenosols in the perhumid tropics tend to develop thick albic eluviation horizons (with a spodic
horizon below 200 m from the soil surface) whereas most Arenosols of the humid temperate zone
show signs of alteration or transport of humus, Fe or clay, but too weak to be diagnostic." 89
CH - Chernozem: "Chernozems accommodate soils with a thick black surface layer that is rich
in organic matter. The Russian soil scientist Dokuchaev coined the name Chernozem in 1883 to
denote the typical zonal soil of the tall grass steppes in continemal Russia. Many Chernozems
correspond to: Calcareous Black Soils and Kalktschernoseme (Germany); Chernosols (France);
Eluviated Black Soils (Canada); several suborders (especially Udolls) of the Mollisols (United States
of America); and Chernossolos (Brazil).
Connotation: Black soils rich in organic matter; from Russian chernij, black, and zemlja, earth or
land.
Parent material: Mostly aaeolian and re-washed aaeolian sediments Qoess).
Environment: Regions with a continental climate with cold winters and hot summers, which are
dry at least in the late summer; in flat to undulating plains with tall-grass vegetation (forest in the
northern transitional zone).
Profile development: Dark brown to black mollic surface horizon, in many cases over a cambic
or argic subsurface horizon; with secondary carbonates or a calcic horizon in the subsoil. "90
CM - Cambisol: "Cambisols combine soils with at least an incipient subsurface soil formation.
T ransformation of parent material is evident from structure formation and mostly brownish
discoloration, increasing clay percentage, and/ or carbonate removal. Other · soil classification
systems refer to many Cambisols as: Braunerden (Germany), Sols bruns (France), Brown
soils/Brown Forest soils (older US systems), or Burozems (Russian Federation). F AO coined the
name Cambisols, adopted by Brazil (Cambissolos); US Soil Taxonomy classifies most of these soils
as Inceptisols.
Connotation: Soils with at least the beginnings of horizon differentiation in the subsoil evident
from changes in structure, colour, clay content or carbonate content; from Italian cambiare, to
change.
Parent material: Medium and fine-textured materials derived from a wide range of rocks.
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F AO 2006, 70.
F AO 2006, 72.
9
°F AO 2006, 76.
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Profile development: Cambisols are characterized by slight or moderate weathering of parent
material and by absence of appreciable quantities of illuviated clay, organic matter, Al and/ or Fe
compounds.
Environment: Level to mountainous terrain in all climates; wide range of vegetation types." 91
FL - Fluvisol: "Fluvisols accommodate genetically young, azonal soils in alluvial deposits. The
name Fluvisols may be misleading in the sense that these soils are not confined only to river
sediments (Latin fluvius, river); they also occur in lacustrine and marine deposits. Many Fluvisols
correlate with: Alluvial soils (Russian Federation); Hydrosols (Australia); Fluvents and Fluvaquents
(United States of America); Auenböden, Marschen, Strandböden, Watten and Unterwasserböden
(Germany); Neossolos (Brazil); and Sols minérauxbrutsd'apport alluvial oucolluvial or Sols
peuévolués non climatiquesd'apport alluvial oucolluvial (France).
Connotation: Soils developed in alluvial deposits; from Latinfluvius, river.
Parent material: Predominantly recent, fluvial, lacustrine and marine deposits.
Environment: Alluvial plains, river fans, valleys and tidal marshes on all continents and in all
climate zones; many Fluvisols under natural conditions are flooded periodically.
Profile development: Profiles with evidence of stratification; weak horizon differentiation but a
distinct topsoil horizon may be present. Redoximorphic features are common, in particular in the
lower part of the profile." 92
GR- Gnryzem: See Phaeozem.
HS - Histosol: "Histosols are comprised of soils formed in organic material. These vary from
soils developed in predominantly moss peat in boreal, arctic and subarctic regions, via moss peat,
reeds/ sedge peat (fen) and forest peat in temperate regions to mangrove peat and swamp forest peat
in the humid tropics. Histosols are found at all altitudes, but the vast majority occurs in lowlands.
Common names are peat soils, muck soils, bog soils and organic soils. Many Histosols belong to:
Moore, Felshumusböden and Skeletthumusböden (Germany); Organosols (Australia);
Organossolos (Brazil); Organic order (Canada); and Histosols and Histels (United States of
America).
Connotation: Peat and muck soils; from Greek histos, tissue.
Parent material: Incompletely decomposed plant remains, with or without admixtures of sand,
silt or clay.
Environment: Histosols occur extensively in boreal, arctic and subarctic regions. Elsewhere,
they are confined to poorly drained basins and depressions, swamp and marshlands with shallow
groundwater, and highland areas with a high precipitation-evapotranspiration ratio.
Profile development: Mineralization is slow and transformation of plant remains through
biochemical disintegration, and formation of humic substances create a surface layer of mould with
or without prolonged water saturation. Translocated organic material may accumulate in deeper
tiers but is more often leached from the soil." 93
LV - Luvisol: "Luvisols are soils that have a higher clay content in the subsoil than in the topsoil
as a result of pedogenetic processes (especially clay migration) leading to an argic subsoil horizon.
Luvisols have high-activity clays throughout the argic horizon and a high base saturation at certain
depths. Many Luvisols are or were known as: Texturalmetamorphic soils (Russian Federation), sols
lessivés (France), Parabraunerden (Germany), Chromosols (Australia), Luvissolos (Brazil), GreyBrown Podzolic soils (earlier terminology of the United States of America), and Alfisols with highactivity clays (US Soil Taxonomy).
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Connotation: Soils with a pedogenetic clay differentiation (especially clay migration) between a
topsoil with a lower and a subsoil with a higher clay content, high-activity clays and a high base
saturation at some depth; from Latin luere, to wash.
Parent material: A wide variety of unconsolidated materials including glacial till, and aeolian,
alluvial and colluvial deposits.
Environment: Most common in flat or gently sloping land in cool temperate regions and in
warm regions (e.g. Mediterranean) with distinct dry and wet seasons.
Profile development: Pedogenetic differentiation of clay content with a lower content in the
topsoil and a higher content in the subsoil without marked leaching of base cations or advanced
weathering of high-activity clays; highly leached Luvisols might have an albic eluviation horizon
between the surface horizon and an argic subsurface horizon, but lack the albeluvic tonguing of
Albeluvisols. "94
PD - Podzoluvisol: "From Podzols and Luvisols." 95
PH - Phaeozem: "Phaeozems accommodate soils of relatively wet grassland and farest regions in
moderately continental climates. Phaeozems are much like Chernozems and Kastanozems but are
leached more intensively. Consequently, they have dark, humus-rich surface horizons that, in
comparison with Chernozems and Kastanozems, are less rich in bases. Phaeozems may or may not
have secondary carbonates but have a high base saturation in the upper metre of the soil.
Commonly used names far many Phaeozems are: Brunizems (Argentina and France); Dark grey
farest soils and Leached and podzolizedchernozems (farmer Soviet Union); Tschernoseme
(Germany); Duskyred prairie soils (older classification of the United States of America); Udolls and
Albolls (US Soil Taxonomy); and Phaeozems (including most of the farmer Greyzems) (FAO).
Connotation: Dark soils rich in organic matter; from Greek phaios, dusky, and Russian zemlja,
earth or land.
Parent material: Aeolian Qoess), glacial till and other unconsolidated, predominantly basic
materials.
Environment: Warm to cool (e.g. tropical highlands) moderately continental regions, humid
enough that there is, in most years, some percolation through the soil, but also with periods in
which the soil dries out; flat to undulating land; the natural vegetation is grassland such as tall-grass
steppe and/ or farest.
Profile development: A mollic horizon (thinner and in many soils less dark than in
Chernozems), mostly over a cambic or argic subsurface horizon." 96
PZ - Podzol: "Podzols are soils with a typically ash-grey upper subsurface horizon, bleached by
loss of organic matter and iron oxides, on top of a dark accumulation horizon with brown, reddish
or black illuviated humus and/ or reddish Fe compounds. Podzols occur in humid areas in the
boreal and temperate zones and locally also in the tropics. The name Podzol is used in most
national soil classification systems; other names far many of these soils are: Spodosols (China and
United States of America), Espodossolos (Brazil), and Podosols (Australia).
Connotation: Soils with a spodic illuviation horizon under a subsurface horizon that has the
appearance of ash and is covered by an organic layer; from Russian pod, underneath, and zola, ash.
Parent material: Weathering materials of siliceous rock, including glacial until and alluvial and
aeolian deposits of quartzite sands. Podzols in the boreal zone occur on almost any rock.
Environment: Mainly in humid temperate and boreal regions of the Northern Hemisphere, in
levei to hilly land under heather and/ or coniferous farest; in the humid tropics under light farest.
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Profile development: Complexes of Al, Fe and organic compounds migrate from the surface soil
downwards with percolating rainwater. The metal-humus complexes precipitate in an
illuvialspodic horizon; the overlaying eluvial horizon remains bleached and is in many Podzols an
albic horizon. This is covered by an organic layer whereas dark mineral topsoil horizons are absent
in most boreal Podzols." 97
SN - Solonetz: "Solonetz are soils with a dense, strongly structured, clayey subsurface horizon
that has a high proportion of adsorbed Na and/ or Mg ions. Solonetz that contain free soda
(Na2C03) are strongly alkaline (field pH > 8.5). Common international names are alkali soils and
sodic soils. ln national soil classification systems many Solonetz correlate with: Sodosols
(Australia), the Solonetzic order (Canada), various Solonetz types (Russian Federation), and to the
natric Great Groups of several Orders (United States of America).
Connotation: Soils with a high content of exchangeable Na and/ or Mg ions; from Russian sol,
salt.
Parent material: Unconsolidated materials, mostly fine-textured sediments.
Environment: Solonetz are normally associated with flat lands in a climate with hot, dry
summers, or with (farmer) coastal deposits that contain a high proportion of Na ions. Major
concentrations of Solonetz are in flat or gently sloping grasslands with loess, loam or clay in semiarid, temperate and subtropical regions.
Profile development: A black or brown surface soil over a natric horizon with strong roundtopped columnar structure elements. Well-developed Solonetz can have an albic eluviation horizon
(beginning) directly over the natric horizon. A calcic or gypsic horizon may be present below the
natric horizon. Many Solonetz have a field pH of about 8.5, indicative of the presence of free
sodium carbonate." 98
VR - Vertisol: "Vertisols are churning, heavy clay soils with a high proportion of swelling clays.
These soils form deep wide cracks from the surface downward when they dry out, which happens
in most years. The name Vertisols (from Latin vertere, to turn) refers to the constant internal
turnover of soil material. Common local names for many Vertisols are: black cotton soils, regur
(India), black turf soils (South Africa), margalites (Indonesia), Vertosols (Australia), Vertissolos
(Brazil), and Vertisols (United States of America).
Connotation: Churning, heavy clay soils; from Latin vertere, to turn.
Parent material: Sediments that contain a high proportion of swelling clays or products of rock
weathering that have the characteristics of swelling clays.
Environment: Depressions and level to undulating areas, mainly in tropical, subtropical, semiarid to subhumid and humid climates with an alternation of distinct wet and dry seasons. The
climax vegetation is savannah, natural grassland and/ or woodland.
Profile development: Alternate swelling and shrinking of expanding clays results in deep cracks
in the dry season, and formation of slickensides and wedge-shaped structural elements in the
subsurface soil. Gilgaimicrorelief is peculiar to Vertisols although not commonly encountered. "99
::-

b - cambic: "Having a cambic horizon starting within 50 cm of the soil surface." 100 "From late
Latin camblare, change; connotative of change in colour, structure or consistence. "101
e - calcaric: "Having calcaric material between 20 and 50 cm from the soil surface or between 20
cm and continuous rock or a cemented or indurated layer, whichever is shallower." 102 "From Latin
calcium; connotative of the presence of calcium carbonate." 103
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d - dystric: "Having a base saturation (by 1 M NH40Ac) of less than 50 percent in the major
part between 20 and 100 cm from the soil surface or between 20 cm and continuous rock or a
cemented or indurated layer, or, in Leptosols, in a layer, 5 cm or more thick, directly above
continuous rock." 104 "From Greek dys, ill, dystrophic, infertile; connotative of low base
saturation. " 105
e - eutric: "Having a base saturation (by 1 M NH40Ac) of 50 percent or more in the major part
between 20 and 100 cm from the soil surface or between 20 cm and continuous rock or a cemented
or indurated layer, or, in Leptosols, in a layer, 5 cm or more thick, directly above continuous
rock." 106 "From Greek eu, good, eutrophic, fertile; connotative of high base saturation." 107
f - ferric: "Having a ferric horizon starting within 100 cm of the soil surface." 108 "From Latin
ferrum, iron; connotative of ferruginous mottling or an accumulation of iron." 109
g - gleyic: "Having within 100 cm of the mineral soil surface in some parts reducing conditions
and in 25 percent or more of the soil volume a gleyic colour pattern." 110 "From Russian local name
gley, mucky soil mass." 111
h - haplic: "Having a typical expression of certain features (typical in the sense that there is no
further or meaningful characterization) and only used if none of the preceding qualifiers applies." 112
"From Greek haplos, simple; connotative of soils with a simple, normal horizon sequence. " 113
j - gypsic: "Having a gypsic horizon starting within 100 cm of the soil surface. " 114 "From Latin
gypsum; connotative of an accumulation of gypsum." 115
k - calcic: "Having a calcic horizon or concentrations of secondary carbonates starting within
100 cm of the soil surface." 116 "From Latin calcis, lime; connotative of accumulation of calcium
carbonate or gypsum, or both." 117
m - mollic: "Having a mollic horizon." 118 "From Latin mollis, soft; connotative of good surface
structure." 119
1 - luvic: "Having an argic horizon that has a CEC of 24 cmolc kg-1 clay or more throughout
orto a depth of 50 cm below its upper limit, whichever is shallower, either starting withinlOO cm of
the soil surface or within 200 cm of the soil surface if the argic horizon isoverlain by loamy sand or
coarser textures throughout, and a base saturation (by 1 MNH40Ac) of 50 percent or more in the
major part between 50 and 100 cm from the soil surface." 120 "From Latin luere, to wash, 'lessiver';
connotative of accumulation of clay." 121
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SCHIMBÁRI ALE MEDIULUI IN PERIOADA HOLOCENULUI
IN TRANSILVANIA
Rezumat
Lucrarea trateaza un subiect al arheologiei din Romania care, in mare pane, a fost neglijat in
literatura de specialitate, cel al schimbarilor de mediu, cu referinta speciala la arheologie. Zona de
studiu este cea a Transilvaniei, iar perioada este cea a Holocenului. Sunt prezentate ~i descrise
schimbarile cu caracter mijlociu ale geomorfologiei, florei, faunei, climei ~i umidititii. La sfaqitul
studiului, zonele arheco sunt definite ~i delimitate ca ~i unitati ecologice cu trasaturi de mediu
similare. Rolul studiului este de a stimula dialogul ~tiintific dintre cercetarea schimbarilor de mediu
din Holocen ~i cercetarea arheologica.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÁSOK ERDÉLYBEN A HOLOCÉN KORSZAKBAN
Kivonat
Jelen tanulmány a régészet egy olyan vetületére koncentrál, amely a romániai szakirodalomban
nagy ménékben elhanyagolt, éspedig a környezeti változások régészeti vonatkozására. A választott
kutatási terület Erdély, míg a korszak a Holocén. A tanulmány földtani, fl6rát és faunát érintő,
illetve klimatikus változásokat elemez és tárgyal. Utols6 lépésként, a hasonló környezeti
jellegzetességekkel rendelkező régiók helyi és időbeni elkülönÍtése végett Ún. archeco-zónákat
határoz meg, mindezt annak reményében, hogy a romániai szakembereket is a környezeti
változások, illetve ezek régészettel való kapcsolatának tárgyalására sarkallja.
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CSÍKSZEREDA, KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCÁBAN
FELTÁRT 14. SZÁZADI LAKÓHÁZ KUTATÁSA
Darvas Lóránt
2006-ban parkoló építési munkálatok kapcsán végeztünk megelőző régészeti feltárást
Csíkszereda központjában a Körösi Csoma Sándor utcában (1. tábla/1), mely során egy 13,40x5 m
alapterületű, három osztatú, déli tájolású, talpgerendás, a belőle előkerült leletek alapján, a 14.
században épÍtett ház részleteit tártuk fel. Az épÍtkezések már javában zajlottak mikor észrevettük,
hogy a kijelölt terület keleti részének (ahol a munkálatok során gyakorlatilag egy közel 40 m
hosszúságú profilt képezek ki) egy bizonyos szakaszán egy markáns, széndarabkákkal pigmentált
réteg jelentkezett, jelentős mennyiségű kerámia és állatcsont töredékkel, alig 40 cm mélységben a
mai járószint alatt, valamint az említett réteggel összefüggésbe hozható észak-dél irányú, közel 1,5
m hosszúságban terméskőből kirakott kősort azonosÍtottunk. Ezek láttán Kosza Antal (Hargita
Megyei Kulturális és Egyházügyi Igazgatóság) régész felügyelő közbenjárásával az építkezési felület
eme részén kezdeményeztük a munkálatok leállítását, valamint a régészeti feltárások elkezdését.
Sajnos a régészeti feltárások elkezdéséig a fent említett kősor már megsemmisült (így csak a
megtalálása során készült fotódokumentáció alapján szerkesztettük vissza alaprajzunkba), és csak
később, a feltárások előrehaladtával derült ki, hogy tulajdonképpen ez lehetett az általunk feltárt
ház dél-nyugati sarka.
Ásatásunk helyszíne a középkor folyamán, a mára Csíkszeredával egybenőtt Zsögöd község
Martonfalvának nevezett tÍzesének területe. Martonfalva az okleveles forrásokban 1567-ben a 25
dénáros adólistán jelenik meg először Seógeód cum Marthon jfalwa név alatt. 1 Ezen oklevélben
Zsögöddel közösen 20 portával szerepel. Zsögödtől külön álló határát egy 1641-es Mikó-vár
megosztását rögzítő oklevél bizonyít. Ezen oklevél tanúsága szerint a Mikó-vár, Martonfalva déli
határában helyezkedik el (... mely vagyon Csík székben Marton/alva mellett Sögödfalva felől.).2 Északi
határára vonatkozóan viszonylag késői, 19. századi telekkönyvi rajzok nyújtanak támpontot, ezek
szerint Zsögöd-Martonfalva északi határa egészen a Szereda keleti végében levő Somlyó-pataki hídig
tartott, ahol érintkezett a Taploca déli határával (Szeredát közbeékelve). Ugyancsak a Mikó-várral
kapcsolatos forrásokból tudjuk, hogy a martonfalvi Abrán és Páncélos családok házai a vár
közelében kellett elhelyezkedniük, valamint az utóbbi család egyik földjére részben ráépítették a
várat (vagy a várat övező árok kiépÍtésével csonkÍtották az említett birtokot), és a 17. század elején a
vár igényeinek kielégítésére egy kovácsműhely (vinnye) is felépül. 3 2008-ban a vár előtti tér
rendezése kapcsán történt régészeti felügyeleti és feltárási munkálatok során két, 16. századra
4
keltezhető ház töredékét azonosítottuk, mely tény a fenti okleveles forrásokat alátámasztja,
miszerint a település egészen a Mikó-várig terjedt. A Mikó-vár és Szereda közötti tér földrajzi
adottságaiból kiindulva az is megállapÍthatÓ, hogy maga a település nyugati szélét a Somlyó-patak
1

SZÜKL 11, 220.
CSÁKI 2011, 101.
3
Szőcs 2005, 30.
4
DARVAS 2008.
2

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 59-104
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határolta, ugyanis a patak jobb partja és az Olt folyó közötti terület nagyon vizenyős ingoványos
rész volt, egészen az említett patak szabályozásáig, illetve eltereléséig.
Martonfalva sorsát az 1661-es török-tatár betörés pecsételte meg, mikor a várat és a várost
felégették és lakói közül sokat elhurcoltak. Evila Cselebi beszámolója szerint maga a vár is a lángoló
külvárostól (itt Martonfalvát kell érteni) kapott tüzet. A pusztítás oly mértékű volt, hogy hosszú
ideig területe lakatlanná vált, Így az 1750-ben készült Mikó-vár távolabbi környezetét is ábrázoló
térképen nem szerepel a település. Egy 1734-es keltezésű Mikó-vár alaprajzát ábrázoló kép tanúsága
szerint területét a városi polgárok (szeredai) vették birtokba. A település a 19. században, az
előzményekről mit sem tudva, fokozatosan visszatelepült egykori területére, ezt bizonyítják az I.
katonai felmérésre halványan rárajzolt épületek és telkek körvonalai (ezek a halvány rajzok a II.
katonai felmérés készítésekor keletkezhettek, mert emez készítésekor mintapéldánynak használták
az 1. katonai felméréseket) (1. tábla/2). A fokozatosan visszatelepült Martonfalva a várostól
különálló adminisztratív egység marad a 19. század második feléig, amikor úgymond hivatalosan is
városhoz csatolják. 5
Ha a fentiekben bemutatott Martonfalva területi kiterjedését figyelembe vesszük, akkor
elmondhatjuk, hogy feltárásunk helyszíne gyakorlatilag az egykori település központi részén
zajlott. Az ásatás helyszíne nyugati irányba erőteljesen lejtett (mely annak is tudható, hogy a 20.
századi építkezések során nagy mennyiségű törmeléket szállítottak ide a terep megemelése
érdekében), melyet egy észak-dél irányú aszfaltút szakított meg. Az ásatás tanúsága szerint a
középkorban is egy enyhe nyugat irányú lejtése volt a területnek, azonban nem olyan mértékű,
mint ami jelen pillanatban tapasztalható, ugyanakkor az is elmondható, hogy az általunk feltárt
háztól közel 10 méter távolságra nyugati irányban, a ház szintjétől mérve 1 m mélységben már
vastag iszapréteg jelentkezett (ez a rész már a Somlyó-patak árterületének tekinthető). Tehát az
általunk feltárt ház a Somlyó patak közvetlen árterületének bal partján, ennek első teraszán épült
fel. A régészeti feltárások során összesen 6 szelvényt nyitottunk, melyekkel a ház kiterjedését
próbáltuk meghatározni. Az S1, S2, SJ, S4 szelvények 5 x 4 m alapterületűek voltak. Az S4 szelvényt a
későbbiekben keleti irányba meghosszabbítottuk 1 méterrel. Az Ss szelvény 9,5 x 2 m, az S6 szelvény
pedig 5 x 2,5 m alapterületűek voltak. 6 Az S1-es szelvényt az SJ-as szelvényhez viszonyítva 10 m-re
észak-nyugat irányba nyitottuk, ahol az építkezési munkálatok még nem rongálták ezt a részt és ez
volt a kutatható felület legnyugatibb pontja. A humuszréteg eltávolítása után egy barnás-fekete,
agyagos betöltés alatt egy viszonylag vékony 5-8 cm vastag, széndarabkákkal pigmentált fekete
réteget azonosítottunk, benne állatcsontokkal és 14. századra keltezhető kerámiatöredékekkel,
alatta szürkésbarna, tiszta, bolygatatlan agyagos réteg jelentkezett. Tehát ezen szelvénnyel
gyakorlatilag egy 14. századi járószintet tudtunk azonosítani. Az S2-es és SJ-as szelvényeinket, a
feltárások elkezdése előtt azonosított terméskőből kirakott kősortól 4,5 m-re keletre nyitottuk, a
két szelvény között egy 50 cm-es tanúfallal. Mivel ezen a részen egy modern aszfaltút helyezkedett
el, szelvényeinket ennek feltörése és törmelékének elszállítása után nyitottuk. A szelvényeink
középső részét egy modern, 50-70 cm széles észak-dél irányú vízvezeték árok vágta át. Az Út
alapozása alatt egy viszonylag tiszta, 20 cm vastagságú barnás-fekete földréteg jelentkezett, ez alatt
pedig egy fekete, szénnel, fadarabokkal erősen pigmentált laza betöltés jelentkezett nagy
mennyiségű kerámia és állatcsont töredékekkel. Ezen laza betöltés alatt egy döngölt, sárga
agyagpadló jelentkezett, melynek vastagsága helyenként elérte a 20 cm-t. Az agyagpadlót úgy az
északi, mint a déli oldalán egy terméskőből kirakott kő~or szegélyezte, melyeken helyenként
gerenda töredékeit, illetve a kövekről lefordult gerenda nagyobb töredékeit lehetett azonosítani a
5

VÁMSZER 2000,

6

37-38.

Külön köszönetet mondanék Berecki Judithnak (segítsége révén sikerült elvégezni a leletanyag mosását és
restaurálását) és Derzsi Csongornak, ki fáradhatatlan munkával részt vállalt a feltárási munkálatok helyszíni
dokumentálásában és az objektumok bontásában, valamint Darvas Attilának a feltárási munkálatokban való
részvételért.

60

CSÍKSZEREDA, KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCÁBAN FELTÁRT 14. SZÁZADI „.
déli és a nyugati (3. tábla/3) oldalon. Ezen agyagpadlós helyiséghez csatlakozott nyugati irányba
egy másik helyiség, melynek padlóját deszkából képezték ki. Az S2-es szelvény délkeleti sarkában a
padlóból 10-15 cm-re kiemelkedő nagyobb kövekkel körberakott közel 1 m-es átmérőjű, égett
agyagfelületet azonosítottunk. Az SJ- as szelvény dél-nyugati sarkában nagyobb mennyiségű
kőrakást azonosítottunk, köztük nagy mennyiségű fa lenyomattal. Az Sz-es szelvény déli részén az
agyagpadlót szegélyző kősortól és gerendától délre egy sárga, agyagrögös folt jelentkezett, melynek
vastagsága 5-8 cm volt. A fent említett szelvényekben feltárt épületrészek kelet, nyugat és déli
kiterjedésének meghatározása érdekében nyitottuk a további szelvényeinket (S4, Ss, S6). Az SHs
szelvényt az S2-es szelvénytől keletre nyitottuk, a két szelvény között egy 50 cm-es tanúfalat
hagyva, kezdetben 5 x 4 m-es szelvényt a későbbiekben 1 m-el meghosszabbítottuk keleti irányban.
E szelvényben sikerült meghatározni a döngölt agyagpadlós helyiség keleti kiterjedését, illetve
azonosÍtottunk egy újabb helyiséget, mely az előbbihez csatlakozott keleti irányba. A helyiség
padlója deszkából volt kiképezve. Kiterjedésének meghatározása érdekében a szelvényt
meghosszabbítottuk 1 m-el, illetve megnyitottuk az Ss-ös szelvényünket. Az $4-es szelvényben két
nagyobb méretű, modern, 20. századi gödröt is azonosÍtottunk, melyek vágták a ház padlóját,
valamint egy 16. századi szemétgödröt, mely szintén részben vágta az említett helyiség padlóját. Itt
meg kell említenünk, hogy ezen szelvényben a modern feltöltések alatt egy viszonylag tiszta, fekete
földréteg jelentkezett, mely alatt egy vékony pigmentált réteget azonosÍtottunk, 16. századi kerámia
töredékekkel, mely réteg alatt egy viszonylag tiszta, barnás-fekete réteg húzódott, és csak ez alatt
jelentkezett a házhoz tartozó szénnel, fadarabokkal erősen pigmentált laza betöltés, illetve a ház
maradványai. Az Ss-ös szelvényben sikerült azonosítani a keleti deszkapadlós helyiség dél-keleti
sarkát, valamint az S2-es szelvénytől délre húzódó agyagrögös folt kiterjedését, mely szabályos
3,15 x 3,15 négyzet alaprajzú kiképzést mutatott, azonban sem kősor, sem pedig gerendalenyomat
nem szegélyezett. Mindezek után nyitottuk az S6-0S szelvényt, mellyel az Sz-es szelvényben
azonosított nyugati helyiség kiterjedését próbáltuk vizsgálni. Ezen deszkapadlós helyiség
alapozásához nagyobb és sűrűbben rakott köveket használtak, ez valószínűleg annak a ténynek
tulajdonítható, hogy a terep enyhén lejtett nyugati irányba és a terep kiegyenlítése érdekében
alkalmazták ezt a megoldást.
A feltárás eredményeként elmondható tehát, hogy egy 13,40x5 m alapterületű, három osztatú,
déli tájolású, talpgerendás, a belőle előkerült leletek alapján, a 14. században épített ház részleteiről
volt szó. Keleti és nyugati szobájában deszkapadló, a középső szobában pedig döngölt agyagpadlót
képeztek ki - ez utóbbinak délkeleti sarkában helyezkedett el a tűzhely, valamint ebből a
helyiségből nyílt déli irányba az épület külső ajtónyílása, és mivel ezen az oldalon szabályos
négyzetes formájú agyagfoltot sikerült azonosítanunk, feltételezzük, hogy pitvarral is kell
számolnunk. Mivel a ház betöltésében számos kereknyílású kályhaszem töredéket is találtunk (4.
tábla/1-10, 13-19, S. tábla/1-3) feltételezzük, hogy olyan kemencével is rendelkezett, melyben
kereknyílású kályhaszemek voltak elhelyezve, azonban ennek pontos helyét nem sikerült
azonosítani. A házat, szokatlanul nagy méretei és többszörös tagolása alapján, feltételezhető, hogy
jómódú lófő vagy nemesi család építette. A ház pitvarnélküli, sematikus rekonstrukciójával is
próbálkoztunk (2. tábla/2). 7 Közvetett módon erre utal az a tény is, hogy közelben a 16. század
folyamán egy udvarház állhatott, a 14. századi házat vágó szemétgödör bizonysága alapján, melyben
habarcs és tégladarabok mellett olyan kályhacsempe töredékek kerültek felszínre, melyek a korabeli
udvarházak fűtőberendezéseinek tipikus elemei voltak. Mivel a ház padlójából, illetve feltöltéséből
nem került elő szorosabban keltezhető leletanyag, ezért a keltezésnél a nagy mennyiségben
előkerült kerámialeletekre szorÍtkozhatunk. A ház betöltéséből, padlójáról, valamint a házhoz
tartozó járószintről megközelítőleg 200 edényből származó töredékkel számolhatunk. A nagy
mennyiségű felszínre került kerámia ellenére csak 8 fazekat (hármat csak részben), 4 fedőt, két
7

A rajzot Turcza László készítette.
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kancsót és egy korsót lehetett restaurálni, illetve kiegészíteni. Mindezek ellenére elmondható, hogy
a felszínre került kerámiaanyag nagy változatosságot mutat mind a konyhai, mind az asztali
kerámia tekintetében. Mivel azonban a csíki medence területéről ez idáig még nem kerültek
felszínre e korszakból jól keltezett, zárt objektumokból származó leletegyüttesek, ezért
kénytelenek vagyunk a jól kutatott és keltezett székelykereszturi 8 kerámialeletek alapján keltezni a
mi leleteinket is. A ház betöltéséből és padlójáról előkerült edények legkorábbi darabjait azok az
edénytöredékek képezik, melyeket lassú korongon formáztak és kissé szabálytalan alakúak, anyagát
kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványítottak. E csoporthoz tartozik azon vörös színű,
kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványított, lassú korongon készült fazék, mely az agyagpadló
fölül került felszínre, rövid nyakkal, kihajló, tagolt peremmel és zömök testei, melynek vállán két
vonaldísz közé foglalt egyszeres hullámvonal fut körbe. Az alját a korongról leemelték, és
fenékbélyeggel láttak el, de emez nagyon elmosódott (10. tábla/1). Ezen korai tÍpusok a leletek alig
2 %-át teszik ki. Az edények többi részét olyan edények képezik, melyeket gyorskorongon
formáztak, szabályos forgástest alakú, nyúlt edények, vállukon keskeny, hornyolt sávval és/vagy az
edénynyakat a válltól elválasztó keskeny, éles bordával. Peremkiképzésük, 14. századi galléros
peremtípusok különböző változatait mutatják. (10. tábla/1, 11. tábla/1-3, 12. tábla/13, 16.
tábla/1-18, 18. tábla/1-9). A számos azonos méretű, azonos technikai részleteket mutató edényt
piacra dolgozó, városi-mezővárosi fazekasok sorozattermékének is tekinthetjük. A peremátmérők
nagysága a következő százalékos arányt mutatja: 10 cm-es peremátmérőjű edények 1,77 %, 12 cm-es
5,3 %, 14 cm-es 11,5 %, 16 cm-es 38,05 %, 18 cm-es 29,20 %, 20 cm-es 9,73 %, 22 cm-es 2,65 %, 24
cm-es 1,77 %. Tehát nagymértékben a 14-20 cm közötti peremátmérőjű fazekakat használták
leginkább. Egyetlen edény esetében elmondható, hogy felületét engobal vonták be (14. tábla/3).
A kerámia leletanyagának 5 %-át a fedők teszik ki (13. tábla/1-8, 14. tábla/1-2), melyek anyaga
apró szemű, kvarcos homokkal soványított és vörösre, illetve barnás-vörösre égetett edények. Két
csoportjuk különíthető el: harang alakú fedők, illetve lapos aljjal rendelkező, tál alakú fedők. A
harang alakú fedők sajátossága, hogy füllel látták el őket Qegalábbis a három kiegészíthető darab
mindegyikén megfigyelhető a letört fül lenyomata úgy a gombokon, mint az oldalukon) (13.
tábla/4, 6, 14. tábla/2). A fedők nagy részének átmérője 14,5 cm, melyeket a 16 cm-es
perematmeroJU faze k ak ra k'eszit h ette k .
A feltárások során felszínre került egy voros színű, csillámos homokkal soványított, 3 cm
átmérőjű orsógomb (4. tábla/11), valamint egy 3,5 cm átmérőjű és 5 mm vastagságú, lapos
orsókarika töredéke is (4. tábla/12).
A leletanyag egyik érdekességének számít az a henger alakú cső, melynek anyaga téglavörös
színű kerámia, kaviccsal érdesre soványított pasztával (5. tábla/S). Falvastagsága a kifolyó részen 5
mm, az edényhez csatlakozó végén pedig 1,5 cm. A kifolyó végét enyhén kihajló, legömbölyített
peremmel látták el, melynek átmérője 5 cm. A szabálytalan ovális belső átmérője 2,5 cm.
Hosszúsága 14,5 cm, belsejében korongolási nyomokkal. Törésvonala alapján elmondható, hogy
ferdén illeszkedett az edénytesthez. Feltételezzük, hogy egy desztilláló berendezés lepárló fedőjének
kifolyó csöve lehetett, ugyanis hasonlóságot mutat a Kőszegi9 16. század elejére keltezett lepárló
10
fedő kiöntőcsövével, valamint a keltezetlen Nottingham-i lepárló fedő kiöntőcsövével.
A kerámiaanyag városi, illetve nemesi környezetből származó jellegét mutatja az asztali kerámia
(kancsók, korsók, poharak, tálak) magas aránya is, mely a feltárt leletanyag 29, 15 %-át teszi ki.
A tálak (a kerámia leletanyag 3,5 %-a) kivétel nélkül apró szemű kvarcos homokkal soványított
és vörösre, illetve barnás-vörösre égetett edények (5. tábla/ 4, 15. tábla/1, 4-8), formájuk
változatos. Érdekes formát mutat az a tál, mely sekély öblű, kihajló peremét egyenesre levágták, és
I

I
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BENKŐ ET AL. 1997, 50-70.
HOLL 1992, 35 (13 kép), 211.
10
BOLDIZSÁR 1984, 224 (5 kép).
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a sinc fölött bekarcolt körbe futó hullámvonallal díszítették (5. tábla/ 4), valamint az a tál, melynek
bográcsokhoz hasonló lapos peremét egy bordával két részre tagolták és mindkét részt egyszerű
bekarcolt hullámvonallal díszítették (15. tábla/1). A tálak másik csoportját azok az edények
képezik, melyeket kiöntőcsőrrel láttak el (15. tábla/ 4-8), valamint egy erősen kihajló peremű mély
tál (18. tábla/8).
A feltárások során egy kiegészíthető korsó került felszínre, mely barnásvörös színű, jól iszapolt,
felületesen simított, gyors korongon készült, jól égetett edény. Érdes felületén nem túl gondos
fényezésnyomok láthatók, valamint a nyak és a váll találkozásánál szabálytalanul bekarcolt
rovátkák láthatók. Az alját a korongról leemelték (6. tábla/3). Ugyanakkor előkerült egy
szürkeszínűre égetett, jól iszapolt, gyors korongon készült, fényezett és simított felületű, korsó
nyak töredéke (9. tábla/11) és két, apró szemű kvarcos homokkal soványított és vörösre, illetve
barnás-vörösre égetett korsó peremtöredéke (15. tábla/2-3).
A poharak a leletanyag 4,5 %-át teszik ki, és két csoportjuk különíthető el. Az egyik csoportot a
halványvörös színű, jól iszapolt, gyors korongon készült, jól égetett, fényezett és simított felületű
poharak, gyűrűs kiképzésű aljjal rendelkező töredékek képezik (9. tábla/3, 14. tábla/4-6, 8, 10). A
másik csoport az apró szemű, kvarcos homokkal soványított, és vörösre, illetve barnás-vörösre
égetett poharak (14. tábla/7, 9, 11).
A leletanyag egy másik nagy csoportja a kancsók (a leletanyag 19,23 % -át teszik ki), melyeket
három nagy csoportba sorolhatunk. Az egyikbe azok az edények tartoznak, melyek világosbarna
színűek, jól iszapolt, gyors korongon készültek, jól égetettek, és finom, iszapszerű anyagból
korongoltak, fényezett és simított felületűek (6. tábla/1, 7. tábla/1, 3-7, 8. tábla/1, 9. tábla/1, 3,
5, 9). Többnyire karéjos peremű kancsók. Ennek a típusnak vannak azok a változatai is, melyeknek
belső felülete szürke színű (égetéskór a szájukat elzárták). A második csoportot azok az edények
képezik, melyek halványvörös, narancsos színűek, jól iszapolt, gyors korongon készültek, fényezett
és simított felületűek, valamint jól égetettek (9. tábla/2, 4, 6-8). Ezen típusnak is vannak olyan
változatai, melyeknek belső felülete szürke színű. A harmadik csoportot képezik azok az edények,
melyek szürkeszínűre égetett kerámiák, jól iszapolt, gyors korongon készültek, fényezett és
simított felületűek (9. tábla/10, 12-16). A fentiekben említett típusokon kívül még felszínre került
egy téglavörös színű kancsó jól égetett peremtöredéke, mely jól iszapolt, gyors korongon készült.
Az egyenesen felhúzott peremének széle legömbölyített, és a perem külső oldalán három hornyolás
fut körbe, valamint a vállán hornyolt minta töredéke látható (7. tábla/2). Ugyanakkor felszínre
került egy vörös színű, jól égetett, karéjos peremű kancsó is, melynek anyaga kvarcos homokkal
soványÍtott és gyors korongon készült (6. tábla/2). A nyakán egy sekély barázda fut körbe, a
hosszú nyakát a válltól egy keskeny borda választja el, és a vállát sűrű bordázás díszíti. A profilállt
fenekét a korongról leemelték, a füle a hasvonalra támaszkodik. A fentiekben tárgyalt három nagy
csoporthoz tartozó edényeket a román kutatás "hospes kerámiának" nevezi és a tatárjárás után
Észak-Erdélybe települő, zömmel német bevándorlókhoz kapcsolja, azonban 14-15. századi
etnikumjelző volta kétséges. Székelykeresztúron a halványvörös, narancsos színű edényeket 15.
század elején helyben is készítették. 11 Csíkban a 14. század elejére keltezhető leletkörnyezetben már
12
13
előkerültek példányaik: Csíkszentléleken és Kotormányban. A szürkeszínűre égetett, fényezett
és simÍtott felületű töredékek még egyelőre társtalanok, ebből a korszakból a szűkebb vidékünkről
ezért lehetséges, hogy szász városokból származó termékekkel álunk szemben. Tehát a kerámia
leletek alapján elmondható, hogy az általunk feltárt ház 14. században épült és ugyanebben az
évszázadban bontották el. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a számos azonos méretű, azonos
technikai részleteket mutató edényt piacra dolgozó, mezővárosi fazekasok sorozattermékének
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tekinthetjük. Tehát a közelben egy mezőváros jellegű településsel kell számolnunk, ezt a feltevést
alátámasztja a csíkszentléleki és kotormányi korabeli leletanyag is. Ez a mezőváros jellegű település
közelsége és későbbi történelme alapján kézenfekvővé teszi, hogy Szeredára gondoljunk, azonban e
feltevést a történelmi források nem támasztják alá, és sajnos a régészeti kutatás teljes mértékű
hiánya miatt jelen pillanatban nem tudunk választ adni erre a kérdésre.
A feltárás során felszínre került leletanyag külön csoportját képezik a ház padlójáról és
betöltéséből származó kályhaszemek, melyeknek három tÍpusa különíthető el. A töredékek
túlnyomó többsége kerek nyílású kályhaszemekből származik, melyeket megvastagított, kihajló,
egyenesre levágott peremmel láttak el, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejükben
erőteljes korongolási nyomokkal, peremátmérőjük 18 cm. A kályhaszemek másik csoportját
képezik a kerek nyílású, kis mélységű tálka alakú kályhaszemek (5. tábla/1-3), megvastagított,
kihajló, profilozott peremmel, melyeket a korongról leemeltek és peremátmérőjük 12 cm.
Ugyanakkor a leletek között található egy négykarélyos kályhaszem töredéke is (4. tábla/13),
megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremmel, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a válla
felett. Tehát elmondható, hogy a ház olyan kemencével is rendelkezett, melyben kereknyílású
kályhaszemek voltak elhelyezve, azonban ennek pontos helyét nem sikerült azonosítani,
feltételezhetően egy magasabb padkára épÍtették, ezért nem lehetett azonosítani.
Az ásatás során meglepő módon, a nagy mennyiségű kerámia töredékkel ellentétben, nagyon
kevés fémlelet került felszínre, mindössze négy tárggyal számolhatunk (18. tábla/10-13): egy
tűzcsiholó vas, egy fúró töredéke, egy patkó, valamint egy lószerszám (zabla) töredéke.
Említést kell tennünk a feltárt házhoz tartozó járószintről előkerült néhány Árpád-kori, 13.
századra keltezhető kerámia töredékről, melyeket szórványleletként kell értelmezni, azonban arról
tanúskodnak, hogy a közelben 13. századi objektumokkal is kell számolni. Tehát közvetetten
bizonyfrják, hogy Martonfalva településsel már a 13. században kell számolnunk.
Az előkerült állatcsontanyag feldolgozását Kelemen Imola végezte el, elemzésének eredményeit
ezen kötetben közli.
A késő középkori boronaépítkezés régészeti nyomait legteljesebben Holl Imre és Parádi László
nyugat-dunántúli ásatásai hozták napvilágra. 14 A Sarvaly középkori faluról Írott monográfiájuk
(teljességgel feldolgozott faluásatás), nagymértékben hozzájárult e háztÍpusok megismeréséhez. A
Sümeg-Sarvalyon (Veszprém megye) feltárt 17 lakóház, 3 gazdasági épület és 1 műhely mindegyike
egysoros bazaltkő alapozással a felszínre épült. ,,Az egyenes vonalban húzódó, de elég rendszertelenül
lerakott bazaltköveket alapozásként használták, minden kialakítás nélkül, eredeti amorf formájukban.
Evvel céljuk elsősorban az volt, hogy a nagyméretű talpgerendák (...) átnedvesedését, korhadását
meggátolják (...). A legnagyobb kövek mindig a sarkokhoz kerültek, a válaszfalak alá pedig csak apró
köveket raktak." Az alapozáson kívül a cölöp- és gerendalyukak, valamint számottevő agyagos
omladékréteg hiánya bizonyítja, hogy az épületek vázszerkezete és falai fából készültek. 15 Szintén
boronaházakat tártak fel a Zala megyei Bánokszentgyörgyön (ahol a középkori Szentmihály
faluban a feltárt 10 ház többsége boronaház volt), a Veszprém megyei Gyepűkaján mellett a
középkori Nagykeszi faluban (ahol egy épületrészlet került napvilágra, amelynek nagy kavicsok és
kövek képezték az alapozását), Nagyvárzsony-Csepelyen (Veszprém m.) boronafalú pincét tártak
fel, Balatonmagyaród-Kolon pusztán (Zala m.), egy 16. századi boronafalú gazdasági épületet tártak
fel. 16 A Magyarországi boronaépítkezés régészeti emlékei egy jól körülhatárolható földrajzi
körzetben kerültek elő, amely csaknem egyezik a néprajzkutatásban a boronafal jellegzetes
területének tartott délnyugat-dunántúli térséggel. A néprajzkutatás megállapÍtotta, hogy a
boronaházak elterjedése a nagy fenyőerdőktől függött, Így a 18. század előtt a magyarlakta területek
14
IS
16
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közül a Nyugat-Dunántúlon kívül a Székelyföld jön még számításba, ahol ezt az írott források
megerősítik. 17 Távolabbi környezetben, morvaországi és alsó-ausztriai falufeltárások során 13-15.
századra keltezett boronaházak kerültek napvilágra, azonban ezeknek jól megépített kőfal
alapozásuk volt. 18
A Székelyföldi késő középkori-kora újkori házépítészet fejlődésének folyamata a jól kutatott
Székelykeresztúr és környékén végzett feltárások eredményeiként tárul elénk. Az itt történt
megfigyeléseket a kisebb méretű és szórványos csíki feltárások is igazolni sejtetik. 19 A
Székelykereszturi és környéki késő középkori-kora újkori házépítészet történetének három
fordulópontját különíti el a kutatás. 20 Az első a periódus a 14. századra esik, amikor a földbe ásott
házak visszaszorulásával párhuzamosan feltűnnek az első, régészetileg dokumentálható felszíni
házak, ugyanakkor a század második felére esik a kétosztatú faházak elterjedésének ideje. A
második periódus, egyelőre csak tágabb keltezéssel a 15-16. századra tehető, amikor a korábbi
lakóház-alaprajzok differenciálódása következett be, egyúttal a házak kemencéit kályhaszemekből,
illetve csempékből álló fűtőalkalmatosságokkal egészítették ki. A harmadik periódus a 16-17. század
fordulója körül rajzolódik ki, amikor elterjednek az újkorban jól ismert, eresz + pitvar +
tisztaszoba + munkatér tagolású, esetenként már alápincézett falusi házak, bennük a később
cserepesnek nevezett nyitott tüzelőkkel. 21 Amint már a fentiekben is említettük, a csíki
medencében végzett feltárások is a házépítészet fejlődésének a fenti három periódusát igazolja
kisebb eltérésekkel, melyeket a későbbiekben részletezünk. A földbe ásott házról a felszínre épített
házra való áttérést viszonylag jól nyomon követhettük egy Csíkszentléleken, a Bánátus-völgyeként
ismert elpusztult falurészen végzett leletmentő feltárás kapcsán. Itt ugyanis egy 13-14. század
fordulójára keltezett földbeásott házat tártunk fel, melyre közvetlenül a felhagyása és feltöltése után
egy felszíni négyzetes alaprajzú egyhelyiséges felszíni ház épült {melynek négy sarkán viszonylag
nagyméretű kövek helyezkedtek el, és ezekre helyezhették a talpgerendákat). 22 A Csíkszentléleken
feltárt ház kapcsán azonban meg kell jegyeznünk, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy ez
lakóházként vagy a telken elhelyezkedő „főépületként" működött, két okból is. Egyrészt úgy a
földbe mélyített ház, mint a felszíni házhoz tartozó rétegekben viszonylag nagy mennyiségű, félig
megmunkált és megmunkálatlan rézlemez került elő, illetve néhány ólom rög. Ezért elképzelhető,
hogy rendeltetése nem lakóház, hanem műhely volt. Másrészt a házzal összefüggésbe hozható
járószintről ezüstberakásos sarkantyú és ezüst pecsétgyűrű is felszínre került, valamint egy szabad
tűzhely, melynek süt6felületébe kerek nyílású kályhaszemek töredékei voltak betapasztva, gallérral
tagolt peremű edénytöredékekkel együtt. Ezért lehet, hogy a feltárt épület közelében egy másik
épülettel is számolnunk kell, mely olyan kemencével rendelkezett, amelyben kereknyílású
kályhaszemek voltak elhelyezve, és a pecsétgyűrű, valamint az ezüstberakásos sarkantyú tanúsága
szerint egy előkelő család lakhatta. Szintén nemesi környezetre utalnak a Kotormányban feltárt
boronafalas {a cölöp és gerendalyukak, valamint számottevő agyagos omladékréteg hiánya utal arra,
hogy boronaház részletei kerültek felszínre), több osztatú 14. századra keltezhető épület töredékei,
nagyméretű sütőkemencével, melynek sütőfelületét többszörösen megújították. 23 Nemesi vagy
előkelői környezetre az ásatás helyszínén előkerült mellkereszt, valamint egy csónak alakú
17

18

BARABÁS, GILYÉN 1987, 69-70.
Hon 1979, 35.

Mielőtt párhuzamokat vonnánk a Székelykeresztúr és környékén végzett késő középkori-kora újkori
kutatások és a csíki medencében végzett kutatások eredményei között, meg kell jegyezni, hogy az eddigi csíki
kutatás jóval kevesebb objektummal számol, ez abból is adódik, hogy kisebb nagyságrendű (többnyire csak
mentőásatások) feltárások eredményeire szorítkozik.
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kardgomb utal. A feltárt sütőkemence tapasztásában itt is kereknyílású kályhaszemek kerültek elő.
Tehát itt is egy olyan épülettel kell számolnunk, mely olyan kemencével rendelkezett, amelyben
kereknyílású kályhaszemek voltak elhelyezve, melynek elbontása után egyes elemei a feltárt
kemence sütőfelületének tapasztásába került. Tehát a fentiek alapján elmondható, hogy Csíkban a
14. század folyamán már több osztatú felszíni házak is épültek, melyek kemencéit kályhaszemekből
álló fűtőalkalmatosságokkal egészítették ki. Azonban Óvatosan kell kezelni ezt a megállapÍtást és
nem szabad általánosságokat levonni belőle, ugyanis a felsorolt csíki példák mind előkelői/ nemesi
környezetre utalnak. A székelyföldi nemesek udvarházainak nagy része ebben az időszakban fából
épülhetett, erre engednek következtetni a későbbi 15. századi források is. 24
A feltárások során az 54-es szelvényünk keleti részén egy 16. századi szemétgödröt is
azonosítottunk (2. tábla/1), hozzátorozó járószinttel, mely részben vágta az általunk feltárt 14.
századi ház észak-keleti részét. Az említett gödör a ház padlójától viszonyÍtva 40 cm magasságból
indul, vágva a ház padlója fölötti laza, 14. századi betöltést, valamint a fölötte levő barnás-fekete,
viszonylag tiszta réteget, mely ezen a részen 30 cm vastagságú. A gödörhöz tartozó vékony (3-4 cm)
járószint fölött már modern betöltések jelentkeztek. Az elnyújtott formájú gödör hosszúsága 2,18
cm és legnagyobb szélessége 1,10 cm. A hozzátartozó járószintről és a betöltéséből nagy
mennyiségű kerámia és kályhaszem, valamint néhány csempelap töredéke is előkerült. A kerámia
töredékek kivétel nélkül mind máztalanok és elég magas arányuk (közel egyharmada) szürke színű,
redukált égetésű. A leletanyag nagy változatosságot mutat, a 16. században alkalmazott jellegzetes
peremkiképzésű edénytípusok mellett (19. tábla/1-9) néhány 15. században használatos formával is
találkozunk (18. tábla/1-9). A felszínre került kályhaszemek két csoportba sorolhatók, az egyik
csoportot képezik a vaskosabb kiképzésű 22 cm-es peremhosszúságú és 12 cm magasságú darabok
(6-7 kályhaszemből származó töredék), a második csoportot azok a kályhaszemek képezik, melyek
peremhosszúsága 24 cm és 17 cm magasságúak (2-3 kályhaszemből származó töredék). A
szemétgödörből összesen nyolc csempelapból származó kályhacsempe töredék került felszínre. A
különböző méretű csempelapok arra utalnak, hogy több elbontott fűtőberendezés elemeivel kell
számolnunk. Két előlap töredékén az ebben a korszakban közkedvelt „lovag alakos" ábrázolás
látható, azonban ezen típus eddig még ismeretlen példányai (20. tábla/la-b). A Csíki Székely
Múzeum raktárából újabban előkerült egy csempetöredék a fent említett ábrázolással {20. tábla/2),
mely ugyanarról a dúcról készült, mint az általunk feltárt töredékek, azonban bizonytalan a leltári
száma, és így a leletkörülményei és származási helye is.25 Három csempetöredéknek előlapját vörös
agyagfestékkel díszítették (20. tábla/3-4, 21. tábla/3). Az előkerült csempetöredékek közül úgy
technikai kivitelezésében, mint az előlapjának művészi megfogalmazásában kiemelkedik az a
csempetöredék, melynek előlapjának központi elemét egy címerpajzsban helyezett koronából
kiágaskodó unikornis látható (21. tábla/S). Előlapjának kertelését pálcatagok közé fogott akantusz
levelekből kiképzett indasor díszíti, jobb sarkában a pálcatagok által közrezárt részre négyszirmú
virágot helyeztek. Előlapján egy címerpajzs látható, melyben egy háromágú liliomos koronából
kiágaskodó balra forduló unikornis (sörénnyel és pikkelyes testei) látható. A koronából
ugyanakkor akantusz levélfonat nő ki, mely közreveszi a koronából kiágaskodó unikornist. Az
unikornis testén vörös festésnyom látható. A címerpajzs alatt is akantuszlevél töredékei láthatók. A
csempén szereplő címerábrázolás a Székelyföldi előkerülése révén a homoródszentpáli Korniscsaládhoz kapcsolható, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a 15.
századtól kezdődően az unikornist címerábrázolásai között a Szapolya-család is használja.26 A
24

SzOKL rn, 86.

25

Egy borítékba van helyezve, melyen egy 267-es leltárszám szerepel és hogy a 40-es láda anyagához tartozik.
A 267-es leltárszám alatt a csíkszentkirályi, Preda által vezetett, 1954-es ásatás középkori leletanyaga van
bejegyezve a leltárkönyvbe, míg a 40-es ládában a csíkszengyörgyi őskori ásatás leletanyaga található. Tehát
valószínű, hogy Csíkszentkirályról származik a töredék.
26
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Kornis-család 15-16. századi csíki kapcsolatairól nagyon keveset tudunk, mindössze két 16. századi
oklevélben szerepelnek csíki ügyek kapcsán, valamint csíki birtokaikról és családi kapcsolataikról
Qegalábbis csak halvány utalás hámozható ki) nincs tudomásunk. A meglehetősen kevés történelmi
forrás birtokában nehéz nemesi családhoz kötni a feltételezett udvarházat. Zsögödben (ide értve
Martonfalvát is) a 16. század folyamán két nemesi család jelenlétéről van tudomásunk kik kőből
épített udvarházzal is rendelkezhettek. A Mikó családról (feltételezhetően a hídvégi Mikó-család
egyik oldalágáról lehet szó, kik, az oklevelek tanúsága szerint, Zsögödben 16. század második
felében tűnnek fel) és a Czakó-családról, mely család jelenlétéről már a 16. század elejéről vannak
okleveles forrásaink. A Czakó-családba való beházasodás révén a 16. század második felében
megjelennek a Káposztás-Szentmiklósi Pákai család tagjai (Pákai György felesége Czakó Margit27).
A zsögödi Mikó-család 16. századi udvarházát feltételezhetően a ma is álló 19. században
épített/átépített udvarház alatt vagy környékén kell keresni, míg a Czakó-Pákai udvarház helyét
nem ismerjük. Előfordulhat, hogy az általunk feltárt 16. századi szemétgödör tartalma éppenséggel
a Czakó-Pákai udvarházból származott, azonban ezt kézzelfogható bizonyítékok hiányában nem
jelenthetjük ki. Habár kézenfekvőnek tűnik a fenti kapcsolódás azáltal is, hogy a Kornis család
tagjai a 16. század folyamán két alkalommal szerepelnek csíki ügyek kapcsán a történelmi
forrásokban és mindkétszer éppen a Czakó családdal kapcsolatos forrásokban. Első alkalommal
1536-ban, Czakó Benedek végrendeletének végrehajtójaként, szerepel Kornis Miklós. 28 Második
alkalommal 1539-ben, Kornis Mihály szerepel, a fent említett Czakó Benedek özvegyének Margitnak
és gyerekeinek, Kristófnak és Margitnak egy csíkszentmihályi örökségbe való beiktatása kapcsán. 29
Összességében elmondható, hogy a csíkszeredai, Körösi Csoma Sándor utcában végzett régészeti
feltárásunk során egy három osztatú, déli tájolású, talpgerendás, 14. században épített ház részleteit
tártuk fel, valamint egy 16. századi szemétgödröt, mely a belőle előkerült leletanyag alapján arra
enged következtetni, hogy a közelben egy korabeli udvarháznak kellett állnia.
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CERCETAREA LOCUINTEI DIN SECOLUL AL 14-LEA, DESCOPERITÁ LA
MIERCUREA CIUC, STRADA KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR
Rezumat
Cu ocazia construirii in 2006 a unei pardí.ri, in strada Körösi Csoma Sándor din Miercurea-Ciuc
(Csíkszereda), a fost descoperita o locuinta din secolul al 14-lea, cu suprafata de 15 x 4,6 m, impa~ita
in trei ind.peri, cu talpa din grinda, cu orientare sudidí.. Ín camera estidí. ~i vestidí., podeaua a fost
din scándura, iar in cea mijlocie din lut batatorit. Ín coltul sud-estic al celei din urma se situa vatra.
U~a de ie~ire a fost pe partea sudidí. a acelea~i camere, iar o pata de lut cu forma regulata, patrulatera
de pe partea sudidí., ne face sa banuim di locuinta a avut pridvor. Locuinta, construita pe prima
terasa a malului stang al zonei de revarsare a paraului Somlyó (~umuleu), este cea mai veche
construqie laidí. medievala, descoperita pana acum pe teritoriul ora~ului Miecurea-Ciuc. Ín cursul
evului mediu, acest teren a apa~inut unei pa~i a satului Jigodin (Zsögöd), numita Martonfalva.
Dimensiunea mare a locuintei ne determina sa presupunem di, a apa~inut unei familii mai instarite
sau de nobili.
Cu ocazia sapaturilor arheologice am deschis ~ase seqiuni, incercánd, astfel, sa delimitim
suprafata locuintei. De~i la inceperea sapaturilor, coltul nord-vestic al locuintei a fost deja distrus de
lucrarile de construqie, totu~i, am reu~it sa-1 fotografiem ~i sa-1 masuram pe cel sud-vestic. Ulterior,
cu ocazia acelora~i lucrari, ~i acesta a fost, in mare parte, deteriorat. Au fost descoperite numeroase
fragmente de ceramidí. de uz casnic pe podea ~i in jurul locuintei. T otodata, a fost descoperita ~i o
groapa de gunoi din secolul al 16-lea, care a seqionat podeaua camerei de rasarit. Ín groapa de gunoi,
au fost identificate numeroase fragmente de ceramidí. ~i cahle. Prezenta in groapa a fragmentelor de
mortar ~i dí.ramida ne face sa presupunem di, in apropierea zonei de sapatura, exista 0 construqie
din piatra, care, pe haza materialului arheologic ar fi putut fi curia unui nobil.

THE RESEARCH OF A DWELLING FROM THE 14rn CENTURY DISCOVERED
AT MIERCUREA-CIUC, KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR STREET
Abstract
On the occasion of the construction of a parking lat in 2006, in the Körösi Csoma Sándor Street
in Miercurea-Ciuc, a 14'h century dwelling was discovered, with a 15x4,6 m surface, southern
orientation, divided in three rooms and with sleeper-beam. ln the eastern and western room there
was a beam floor and in the middle one plastered floor. ln this last room's south-eastern corner was
the hearth. The door of the house was in the southern part of this same room and a square shaped
clay spot suggested the house also had a small front porch. The house, built on the first terrace on
the left side of the Somlyó (~umuleu) stream is the oldest secular medieval building discovered until
now on the territory of Miercurea-Ciuc. During the medieval era this land belonged to a part of the
village Jigodin (Zsögöd), called Martonfalva. The large dimensions of the house make us presume
that it belonged to a wealthy, possibly noble family.
On the occasion of the archaeological excavation we have opened six sections, trying to find the
borders of the house. Although at the beginning of the excavation the north-western corner of the
house has already been destroyed by the construction works, we were able to photograph and
measure the south-western corner. later on, by the same constructions this was also partly deteriorated. We have discovered numerous fragments of everyday use ceramics on the floor and around
the house.
A 16'h century refuse pit has also been discovered that cut through the western room's floor. ln
the pit many fragments of ceramics and tiles of stove have been found. The presence of mortar and
bricks in the pit make us presume that a stone construction existed nearby that based on the
archaeological material could have been the mansion of a noble.
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1. melléklet. A táblákon szere Jlő tárgyak leírása:
Tábla/
képszám

Réteg

Megnevezés

4. tábla/t

Padló fölötti
betöltés, S6
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, Sz
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, Sz
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/4

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/S

Padló fölötti
betöltés, S6
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/6

Padló fölötti
betöltés, Sz
szelvény

4. tábla/7

Padló fölötti
betöltés, Sz
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/8

Padló fölötti
betöltés, Sz
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/9

Padló fölötti
betöltés, Sz
szelvény

Kályhaszem
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1

Kályhaszem

Leírás

Vörös színű, csillámos homokkal soványÍtott, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, profilozott peremű, kis bekarcolásokkal
és hornyokkal a váll felett. Belsejében erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében erőteljes
korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 18 cm.
Szürkésbarna színű, csillámos homokkal soványÍtott,
korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében erőtel
jes korongolási nyomokkal. Vastagság: 4 mm, peremátmérő: 18 cm.
Szürkésbarna színű, csillámos homokkal soványított,
korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében erőtel
jes korongolási nyomokkal. Külső és belső felületén
másodlagos égésnyomokkal. Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 18 cm.
Szürkésbarna színű, csillámos homokkal soványított,
korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 5 mm,
peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított,
korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis
bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 5 mm,
peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított,
korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, profilozott peremű, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében erőteljes
korongolási nyomokkal. Vastagság: 7 mm, peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis
bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm,
peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis
bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 5 mm,
peremátmérő: 18 cm.
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4. tábla/10

Padló fölötti
betöltés, s~
szelvény

4. tábla/11

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény
Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény
Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

4. tábla/12

4. tábla/13

Kályhaszem

1

Orsógomb

1

Orsó karika

Vörös színű, csillámos homokkal soványÍtott, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében erőteljes
korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, 3 cm
átmérőjű orsógomb.
Vörös

színű,

átmérőjű

Kályhaszem

4. tábla/14

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/15

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/16

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/17

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/18

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Kályhaszem

4. tábla/19

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Kályhaszem

5. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Tálka alakú
kályhaszem

csillámos homokkal soványított, 3,5 cm
és 5 mm vastagságú, lapos orsókarika

töredéke.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, négykarélyos kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis
bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm,
peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis
bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 4 mm,
peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis
bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 5 mm,
peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis
bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm,
peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványÍtott, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis
bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm,
peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, profilozott peremű, kis bekarcolásokkal
és hornyokkal a váll felett. Belsejében erőteljes korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt, kerek nyílású kályhaszem töredéke. Megvastagított, kihajló, egyenesre levágott peremű, kis bekarcolásokkal és hornyokkal a váll felett. Belsejében erőteljes
korongolási nyomokkal. Vastagság: 4 mm, peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, csillámos homokkal soványított,
korongolt, kerek nyílású, kis mélységű tálka alakú
kályhaszem. Megvastagított, kihajló, profilozott
peremű. A korongról leemelték. Belsejében korongolási
nyomokkal. Oldalának külső része kormos. Vastagság:
6 mm, peremátmérő: 14 cm, fenékátmérő: 12 cm,
magasság: 2,8 cm.
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Vörös színű, csillámos homokkal soványított, korongolt,
kerek nyílású, kis mélységű tálka alakú kályhaszem.
Megvastagított, kihajló, profilozott peremű. A korongról
leemelték. Belsejében korongolási nyomokkal. Oldalának
külső része kormos. Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 14
cm, fenékátmérő: 12 cm, magasság: 2,4 cm.
Téglavörös és szürkés színű kerámia, kaviccsal érdesre
soványított pasztával, profilozott peremű, kerek
nyílású, kis mélységű, tálka alakú kályhaszem vagy
mécses (belső felülete kormos, valamint a peremkiképzése befele hajlik). A korongról leemelték. Belsejében korongolási nyomokkal. Vastagság: 5 mm, peremátmérő: 14 cm, fenékátmérő: 12 cm, magasság: 3,4 cm.
Téglavörös és szürkésszínű kerámia, kaviccsal érdesre
soványított pasztával. Sekély öblű, kihajló pereme
egyenesre levágott. A sinc fölött bekarcolt hullámvonal
minta fut körbe. A korongról leemelték. Belsejében
korongolási nyomokkal. Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 20 cm, fenékátmérő: 14 cm, magasság: 5,3 cm.

5. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Tálka alakú
kályhaszem

5. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Tálka alakú
kályhaszem
vagy mécses

5. tábla/4

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

5. tábla/5

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Desztilláló
készülék
kifolyócsöve?

Téglavörös színű kerámia, kaviccsal érdesre soványított
pasztával. Henger alakú cső, melynek falvastagsága a
kifolyó részen 5 mm, az edényhez csatlakozó végén
pedig 1,5 cm. A kifolyó végét enyhén kihajló,
legömbölyített peremmel látták el, melynek átmérője 5
cm. A szabálytalan, ovális belső átmérője 2,5 cm.
Hosszúság 14,5 cm. Belsejében korongolási nyomokkal.

6. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Kancsó

6. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

6. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

7. tábla/la,

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Világosbarna színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon készült, jól égetett, karéjos peremű kancsó. Finom,
iszapszerű anyagból korongolt, fényezett és simított
felületű. Hasán és nyakán négy-négy sekély barázda fut
körbe. Az alját a korongról leemelték. A perem enyhén
kihajló, legömbölyített szélű. A füle, peremből indul és
a hasvonalra támaszkodik. Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 10 cm, magasság: 25 cm, fenékátmérő: 9 cm.
Vörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett, karéjos peremű kancsó. A nyakán
egy sekély barázda fut körbe. A hosszú nyakát a válltól
egy keskeny borda választja el. A vállát sűrű bordázás
díszíti. Profilállt fenekét a korongról leemelték. A füle,
a hasvonalra támaszkodik. Vastagság: 6 mm, magasság:
21,8 cm, fenékátmérő: 8 cm.
Barnásvörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett korsó. Érdes felületén nem túl
gondos fényezésnyomok láthatók. A nyak és a váll
találkozásánál szabálytalanul bekarcolt rovátkák láthatók. Az alját a korongról leemelték. Vastagság: 7 mm,
magasság: 26,7 cm, fenékátmérő: 12 cm.
Világosbarna színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett, karéjos peremű kancsó perem- és
oldaltöredéke. Finom, iszapszerű anyagból korongolt,
fényezett és simított felületű. Hasán három sekély barázda
fut körbe. Az perem enyhén kihajló, legömbölyített szélű.
Vastagság: 6 mm, peremátmérő: 10 cm.
Téglavörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett, kancsó peremtöredéke. Az egyenesen felhúzott perem széle legömbölyített. A perem
külső oldalán három hornyolás fut körbe. A vállon
hornyolt minta töredéke látható. Vastagság: 4 mm,
peremátmérő: 10 cm.

b, e, d

7. tábla/2
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Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

2

1

Tál

Kancsó

Korsó

1

Kancsó

Kancsó
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7. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

7. tábla/4

Padló fölötti
betöltés, S6
szelvény

7. tábla/4a

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Kancsó(?)

7. tábla/S

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Kancsó(?)

7. tábla/6

Padló fölötti
betöltés, S6
szelvény

Kancsó(?)

7. tábla/7

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Kancsó(?)

7. tábla/8

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

8. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

9. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

9. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Kancsó

9. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Pohár

Kancsó(?)

1

1

Kancsó(?)

Pohár

Kancsó

1

Kancsó

Külső felülete világosbarna, belső felülete szürke színűre
égetett kerámia, jól iszapolt, gyors korongon készült
kancsó (?) váll- és oldaltöredéke, melyen hornyolt dísz
fut körbe. Vastagság: 5 mm.
Külső felülete világosbarna, belső felülete szürke színűre
égetett kerámia, jól iszapolt, gyors korongon készült
kancsó (?) váll- és oldaltöredéke, melyen hornyolt dísz
fut körbe. A vállat a nyaktól egy bekarcolt vonaldísz
választja el. Vastagság: 5 mm.
Külső felülete világosbarna, belső felülete szürke színűre
égetett kerámia, jól iszapolt, gyors korongon készült.
Korongról leemelt kancsó (?) váll- és oldaltöredéke,
melyen hornyolt dísz fut körbe. A vállat a nyaktól egy
bekarcolt vonaldísz választja el. A fenti töredéktől
annyiban különbözik, hogy a hornyolt dísz egy kissé
lentebb helyezkedik el. Vastagság: 5 mm.
Külső felülete világosbarna, belső felülete szürke színűre
égetett kerámia, jól iszapolt, gyors korongon készült.
Korongról leemelt kancsó (?) aljának töredéke, melyet
másodlagosan tapasztásban 1s felhasználtak, mivel
felületén ráégett agyag látható. Vastagság: 6 mm,
fenékátmérő: 10 cm.
Külső felülete világosbarna, belső felülete szürkeszínűre
égetett kerámia, jól iszapolt, gyors korongon készült.
Korongról leemelt kancsó (?) aljának töredéke.
Vastagság: 6 mm, fenékátmérő: 8 cm.
Külső felülete világosbarna, belső felülete szürke színűre
égetett kerámia, jól iszapolt, gyors korongon készült.
Korongról leemelt kancsó (?) aljának töredéke.
Vastagság: 6 mm, fenékátmérő: 8 cm.
Világosbarna színű kerámia, kvarcos homokkal
soványított pohár fenék- és oldaltöredéke. Belsejében
erőteljes korongolási nyomokkal, a korongról leemelték. Profilozott aljú, hasán hornyolt dísz fut körbe.
Vastagság: 7 mm, fenékátmérő: 6 cm.
Világosbarna színű kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, jól égetett karéjos peremű kancsó
perem és oldal és fenék töredékei. Fin~m, iszapszerű
anyagból korongolt, fényezett és simított felületű.
Hasán három sekély barázda fut körbe. A perem
enyhén kihajló, legömbölyített szélű. A nyakát a válltól
egy keskeny borda választja el. A füle peremből indul és
a hasvonalra támaszkodik. A profilozott alját a
korongról leemelték. Vastagság: 6 mm, peremátmérő:
10 cm, fenékátmérő: 10 cm.
Világosbarna színű kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, jól égetett kancsó peremtöredéke,
melyet felületesen fényeztek. A perem enyhén kihajló,
legömbölyÍtett szélű. Nyakán barázda dísz fut körbe.
Vastagság: 4 mm, peremátmérő: 10 cm.
Halványvörös, narancsoss színű kerámia, jól iszapolt,
gyors korongon készült, jól égetett, fényezett és simított
felületű kancsó peremtöredéke. A perem enyhén
kihajló, legömbölyített szélű. Vastagság: 4 mm,
peremátmérő: 10 cm.
Halványvörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, jól égetett, fényezett és simított
felületű pohár peremtöredéke. Az erősen kihajló perem
szélét legömbölyítették. Vastagság: 5 mm, peremátmérő:
Sem.
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Halványvörös, narancsos színű kerámia, j6l iszapolt,
gyors korongon készült, j6l égetett, fényezett és simított
felületű karéjos peremű kancs6 peremtöredéke. A
nyakán erőteljes gallér fut körbe. A perem enyhén
kihajl6, legömbölyített szélű. Vastagság: 4 mm, peremátmérő: 10 cm.
Világosbarna színű kerámia, j61 iszapolt, gyors
korongon készült, j6l égetett, fényezett és simított
felületű kancs6 peremtöredéke. Az egyenesen felhúzott
perem szélét legömbölyítették és erőteljes gallérral
látták el. Vastagság: 4 mm, peremátmérő: 10 cm.
Halványvörös, narancsos színű kerámia, j6l iszapolt,
gyors korongon készült, fényezett és simított felületű
j6l égetett kancs6 tagolt perem töredéke. A perem
enyhén kihajl6, legömbölyített szélű. Vastagság: 5 mm,
peremátmérő: 10 cm.
Halványvörös, narancsos színű kerámia, j6l iszapolt,
gyors korongon készült, fényezett és simított felületű
j6l égetett kancs6 (?) nyak és váll töredéke. A nyakát a
vállt6l egy keskeny borda választja el. A vállán két
vonaldísz közé foglalt egyszeres hullámvonal fut körbe.
Vastagsága: 5 mm.
Halványvörös, narancsos színű kerámia, j6l iszapolt,
gyors korongon készült, fényezett és simított felületű
j6l égetett kancs6 (?) oldaltöredéke. A töredék belső
oldala szürke színűre égetődött. Vastagság: 5 mm.
Halványvörös színű kerámia, j6l iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű j6l
égetett kancs6 (?) nyak és váll töredéke. A vállán sűrű
barázda dísz fut körbe. Vastagság: 5 mm.

9. tábla/4

Padl6 fölötti
betöltés, 54
szelvény

9. tábla/S

Padl6 fölötti
betöltés, 52
szelvény

Kancs6

9. tábla/6

Padl6 fölötti
betöltés, 54
szelvény

Kancs6

9. tábla/7

Padl6 fölötti
betöltés, 52
szelvény

Kancs6 (?)

9. tábla/S

Padl6 fölötti
betöltés, 54
szelvény

Kancs6 (?)

9. tábla/9

Padl6 fölötti
betöltés, 54
szelvény

Kancs6 (?)

9. tábla/10

Padl6 fölötti
betöltés, 54
szelvény

Kancs6 (?)

9. tábla/11

Padl6 fölötti
betöltés, S4
szelvény

Korsó(?)

9. tábla/12

Padló fölötti
betöltés, 54
szelvény

Kancsó(?)

Szürke színűre égetett kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű,
korongról leemelt kancsó (?) profilált aljának töredéke.
Vastagság: 6 mm, fenékátmérő: 10 cm.

9. tábla/13

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Kancs6 (?)

Szürke színűre égetett kerámia, j6l iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű kancsó
(?) tagolt perem töredéke. Vastagság: 5 mm, peremátmérő: 10 cm.

9. tábla/14

Padl6 fölötti
betöltés, S4
szelvény

Kancsó(?)

Szürke színűre égetett kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű kancsó
(?) oldaltöredéke. Vastagság: 5 mm.

9. tábla/15

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Kancsó(?)

Szürke színűre égetett kerámia, j6l iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű kancsó
(?) oldaltöredéke, hornyolt dísszel. Vastagság: 6 mm.

9. tábla/16

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

Kancs6 (?)

Szürke színűre égetett kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű kancsó
(?) oldaltöredéke. Vastagság: 7 mm.
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1

1

Kancs6

5zürkeszínűre égetett kerámia, j6l iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű,
korongr6l leemelt kancs6 (?) profitált aljának töredéke.
Vastagság: 6 mm, fenékátmérő: 8 cm.
Szürke színűre égetett kerámia, j61 iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű,
korongr6l leemelt korsó (?) nyak töredéke. Vastagság:
6mm.
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10. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványírott, lassú korongon készült fazék. Rövid nyakkal,
kihajló tagolt peremmel és zömök testtel. A vállán két
vonaldísz közé foglalt egyszeres hullámvonal fut körbe.
Az alját a korongról leemelték, és fenékbélyeggel láttak
el. A fenékbélyeg nagyon elmosódott. Peremátmérő: 12
cm, fenékátmérő: 10 cm, magasság: 18 cm.

10. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék. Kihajló,
gallérral tagolt és fedőhoronnyal ellátott peremmel,
melynek szélét legömbölyítették. A nyakát a válltól egy
keskeny borda választja el. A vállán sekély barázda fut
körbe. Az alját a korongról leemelték. Peremátmérő: 20
cm, fenékátmérő: 14 cm, magasság: 30 cm.

11. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék. Kihajló
fedőhoronnyal ellátott peremének széle megduzzadt
melyet legömbölyítettek. A vállán sekély barázda fut
körbe. Az alját a korongról leemelték. Peremátmérő: 16
cm, fenékátmérő: 10 cm, magasság: 19,7 cm.

11. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék. Kihajló,
gallérral tagolt és fedőhoronnyal ellátott peremmel,
melynek szélét legömbölyítették. A vállán sekély barázda fut körbe. Az alját a korongról leemelték. Peremátmérő: 12 cm, fenékátmérő: 8 cm, magasság: 13 cm.

11. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

12. tábla/1

Járószint, S1
szelvény

1

Fazék

12. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény
Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványírott, gyors korongon készült fazék. Kihajló, gallérral
tagolt és fedőhoronnyal ellátott peremmel, melynek
szélét legömbölyítették. A nyakát a válltól egy keskeny
borda választja el. A vállán sekély barázda fut körbe. Az
alját a korongról leemelték. Peremátmérő: 18 cm, fenékátmérő: 14 cm, magasság: 29 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék alja. Az alját
a korongról leemelték és fenékbélyeggel láttak el. A
fenékbélyeg nagyon elmosódott. Fenékátmérő: 14 cm,
magasság: 15 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványírott, gyors korongon készült fazék alja. Az alját a korongról leemelték. Fenékátmérő: 14 cm, magasság: 17an.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványírott, gyors korongon készült fazék perem- és oldaltöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal ellátott
peremmel, melynek szélét legömbölyítették. A nyakát a
válltól egy keskeny borda választja el. A vállán elmosódott
barázda fut körbe. Peremátmérő: 20 cm, magasság: 22 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványított, gyors korongon készült fedő perem töredéke.
Peremének szélét lekerekítették, „nyak"-részénél vonaldísz fut körbe. Feltételezhetően kúp alakú fedő töredéke. Peremátmérő: 14,5 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványírott, gyors korongon készült fedő perem töredéke.
Peremének szélét levágták. Peremének széle közelében
egy sekély borda fut körbe. A sok használattól a felülete
feketére kormosodott. Feltételezhetően kúp alakú fedő
töredéke. Peremátmérő: 14,5 cm.

12. tábla/3

13. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

1

Fedő

13. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fedő
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13. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fedő

13. tábla/4

Padló fölötti
betöltés, 54
szelvény

1

Fedő

13. tábla/S

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fedő

13. tábla/6

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fedő

13. tábla/7

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fedő

13. tábla/8

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fedő

14. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fedő

14. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fedő

14. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

14. tábla/4

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Pohár

14. tábla/S

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Pohár

14. tábla/6

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Pohár
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vagy
gyertyatartó

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványÍtott, gyors korongon készült fedő peremtöredéke.
Peremének széle enyhén megvastagodik, melyet legömbölyítettek. A sok használattól a felülete feketére kormosodott. Feltételezhetően kúp alakú fedő töredéke.
Peremátmérő: 14,5 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült kiegészíthető fedő.
Felületén hornyolt dísz fut körbe és tagolt gombbal
látták el. A fedőt füllel látták el, melynek lenyomata
úgy a gombon, mint a peremen is látható. Magasság:
8,2cm, peremátmérő: 14,5 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványított, gyors korongon készült tál alakú fedő vagy
gyertyatartó gombja és kis töredék a testéből. A gomb
felső része enyhén bemélyed, ezért lehetséges, hogy
gyertyatartó. Magasság: 3,6 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült kiegészÍthető fedő.
Felületén hornyolt dísz fut körbe. A gombja töredékes.
A fedőt füllel látták el, melynek lenyomata peremen
látható. Magasság: 6 cm, peremátmérő: 14,5 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványított, gyors korongon készült fedő peremtöre-déke.
Peremének belső széle enyhén tagolt, melyet legömbölyítettek. A sok használattól a felülete feketére
kormosodott. Feltételezhetően kúp alakú fedő töredéke.
Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fedő peremtöredéke. Peremének szélét levágták, Feltételezhetően
harang alakú fedő töredéke. Peremátmérő: 22 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványított, gyors korongon készült tál alakú fedő, melyet
kiképzése során a korongról leemeltek. Gombja enyhén
profilozott és teteje lapos. Magasság: 3,3 cm. Peremátmérője: 14 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványÍtott, gyors korongon készült kiegészÍthetŐ fedő.
Felületén hornyolt dísz fut körbe és tagolt gombbal
látták el. A fedőt füllel látták el, melynek lenyomata
úgy a gombon, mint a peremen is látható. Magasság: 6,4
cm, peremátmérő: 14,5 cm.
Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványÍtott, gyors korongon készült fazék peremtöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal
ellátott peremmel, melynek szélét legömbölyítették.
Felületét engobe-al vonták be. Peremátmérő: 14 cm.
Halványvörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű jól
égetett pohár peremtöredéke. Erőteljesen kihajló
peremének széle legömbölyÍtett. Peremátmérő: 10 cm.
Halványvörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű jól
égetett pohár peremtöredéke. Egyenes peremének széle
legömbölyÍtett. Peremátmérő: 10 cm.
Szürke színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, fényezett és simított felületű jól égetett pohár
peremtöredéke. Erőteljesen kihajló peremének felülete
kilapított, széle legömbölyített. Peremátmérő: 12 cm.
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Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült pohár fenék- és
oldaltöredéke. A has tájékán erőteljesen kiöblösödik. A
korongról leemelték. Fenékátmérő: 5 cm.
Halványvörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű, jól
égetett pohár fenék- és oldaltöredéke. Hasán sekély
barázdadísz fut körbe, fenekét gyűrűvel látták el.
Fenékátmérő: 6 cm.
Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült pohár fenék- és
oldaltöredéke. A korongról leemelték. Fenékátmérő: 5 cm.
Halványvörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors
korongon készült, fényezett és simított felületű jól
égetett pohár fenék- és oldaltöredéke. Fenekét gyűrűvel
látták el. Fenékátmérő: 6 cm.
Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült pohár fenék- és
oldaltöredéke. A korongról leemelték. Fenékátmérő: 6 cm.

14. tábla/7

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Pohár

14. tábla/8

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Pohár

14. tábla/9

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Pohár

14. tábla/10

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Pohár

14. tábla/11

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Pohár

15. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Tál

15. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Korsó

15. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Korsó

15. tábla/4

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Tál

15. tábla/S

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény
Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény
Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény
Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Tál

Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványÍtott tál kiöntőcsőr töredéke.

1

Tál

1

Tál

1

Tál

16. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított tál kiöntőcsőr töredéke. A sok használattól
a felülete feketére kormosodott.
Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított tál kiöntőcsőr töredéke. A sok használattól
a felülete feketére kormosodott.
Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványÍtott tál perem- és oldaltöredéke. Kihajló peremének szélét legömbölyÍtették. A mély tál hasánál
enyhén öblösödik. Peremátmérő 18 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványÍtott, gyors korongon készült fazék perem- és oldaltöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal
ellátott perem, melynek szélét legömbölyítették. A
nyakát a válltól egy keskeny borda választja el. A vállán
hornyolt dísz fut körbe. Peremátmérő 10 cm.

16. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, Ss
szelvény

1

Fazék

15. tábla/6

15. tábla/7

15. tábla/7

Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült tál peremtöredéke.
Bográcsokhoz hasonló lapos peremét egy bordával két
részre tagolták és mindkét részt egyszerű bekarcolt
hullámvonallal díszÍtették. Peremátmérő 26 cm.
Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült korsó, kettős
gallérral ellátott perem töredéke. Peremátmérő 8 cm.
Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült korsó perem
töredéke. Peremátmérő 6 cm.
Barnásvörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított tál kiöntőcsőr töredéke. A sok használattól
a felülete feketére kormosodott.

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványÍtott, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Erősen kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal ellátott perem, melynek szélét legömbölyÍtették. Peremátmérő 10 cm.
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16. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, 56
szelvény

1

Fazék

16. tábla/4

Padló fölötti
betöltés, 52
szelvény

1

Fazék

16. tábla/S

Padló fölötti
betöltés, 54
szelvény

1

Fazék

16. tábla/6

Padló fölötti
betöltés, 54
szelvény

1

Fazék

16. tábla/7

Járószint, 53
szelvény

1

Fazék

16. tábla/8

Padló fölötti
betöltés, 56
szelvény

1

Fazék

16. tábla/9

Padló fölötti
betöltés, 52
szelvény

1

Fazék

16. tábla/10

Járószint, 5s
szelvény

1

Fazék

16. tábla/11

Padló fölötti
betöltés, 52
szelvény

1

Fazék

16. tábla/12

Padló fölötti
betöltés, 52
szelvény

1

Fazék

16. tábla/13

Járószint, 53
szelvény

1

Fazék

16. tábla/14

Padló fölötti
betöltés, 52
szelvény

1

Fazék

78

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék peremtöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és enyhe fedőhoronnyal ellátott perem, melynek szélét legömbölyítették. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványÍtott, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, gallérral tagolt, és fedőhoronnyal ellátott perem, melynek szélét egyenesre
levágrák. Peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Erősen kihajló, gallér és fedőhorony
nélküli perem, melynek szélét egyenesre levágták.
Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványíton, gyors korongon készült fazék perem- és nyaktöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhorony nélküli perem,
melynek szélét ~enesre levágrák. Peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal
ellátott perem, melynek szélét legömbölyítették. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványÍtott, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal
ellátott perem, melynek szélét legömbölyítették.
Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és enyhe
fedőhorony nélküli perem, melynek szélét legömbölyítették. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, hangsúlyos gallérral tagolt és
fedőhoronnyal
ellátott perem, melynek szélét
legömbölyítették. Peremátmérő 10 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, hangsúlyos gallérral tagolt és
fedőhoronnyal ellátott perem, melynek szélét legömbölyÍtették. Peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, hangsúlyos gallérral tagolt és
fedőhoronnyal
ellátott perem, melynek szélét
legömbölyÍtették. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
válltöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal
ellátott perem, melynek szélét legömbölyítették. A
nyakát a válltól egy keskeny borda választja el.
Peremátmérő: 14 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal
ellátott perem, melynek szélét legömbölyítették.
Peremátmérő: 14 cm.
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16. tábla/15

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

16. tábla/16

Padló fölötti
betöltés, 54
szelvény

1

Fazék

17. tábla/1

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

17. tábla/2

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

17. tábla/3

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

17. tábla/4

Járószint, Si
szelvény

1

Fazék

17. tábla/5

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

17. tábla/6

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

17. tábla/7

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

17. tábla/S

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

17. tábla/9

Járószint, Si
szelvény

1

Fazék

17. tábla/10

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

17. tábla/11

Járószint, Ss
szelvény

1

Fazék

n

'
Vörös sz1nu,
kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhorony
nélküli perem, melynek szélét legömbölyítették.
Peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
válltöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhoronnyal
ellátott perem, melynek szélét legömbölyÍtették. A
nyakát a válltól egy keskeny borda választja el.
Peremátmérő: 20 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, lassú korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Rövid nyak és kihajló, megduzzadt
perem, melynek szélét legömbölyítették. Peremátmérő:
16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított,
lassú
korongon
készült
fazék
peremtöredéke. Rövid nyak és kihajló, egyenes perem,
melynek szélét levágták. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított,
lassú
korongon
készült
fazék
peremtöredéke. Rövid nyak és rövid kihajló, egyenes
perem, melynek szélét levágták. Peremátmérő: 22 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, lassú korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és fedőhorony
nélküli perem, melynek szélét legömbölyítették.
Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, lassú korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Rövid nyak és rövid letűn perem,
melynek szélét levágták. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, lassú korongon készült fazék peremtöredéke. Rövid nyak és erőteljesen kihajló perem, mely
széle felé elvékonyodó és legömbölyített. Peremátmérő:
16cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványított, lassú korongon készült fazék perem töredéke.
Rövid nyak és kihajló perem, mely széle felé
elvékonyodó és legömbölyÍtett. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított,
lassú
korongon
készült
fazék
peremtöredéke. Rövid nyak és rövid letűn perem,
melynek szélét levágták. Peremátmérő: 16 cm.
'
n
Vörös sz1nu,
kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, lassú korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Rövid nyak és rövid letűn perem,
melynek széle megduzzadt és legömbölyített. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, lassú korongon készült fazék peremtöredéke. Rövid nyak és rövid kihajló, egyenes perem,
melynek szélét levágták. Peremátmérő: 16 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre soványÍtott, lassú korongon készült fazék perem- és nyaktöredéke. Rövid nyak és kihajló, megduzzadt perem,
melynek szélét legömbölyítették. Peremátmérő: 16 cm.
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18. tábla/1

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
oldaltöredéke. Kihajló, többszörösen tagolt perem, széle
legömbölyített. Peremátmérő: 16 cm.

18. tábla/2

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított,
gyors
korongon
készült
fazék
perem töredéke. Kihajló, többszörösen tagolt perem,
széle legömbölyÍtett. Peremátmérő: 18 cm.

18. tábla/3

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

1

Fazék

18. tábla/4

Padló fölötti
betöltés, S4
szelvény

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványÍtott, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, többszörösen tagolt perem, széle
legömbölyÍtett. Peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, többszörösen tagolt perem, széle
legömbölyített. Peremátmérő: 16 cm.

18. tábla/S

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Szilke

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült szilke perem- és
oldaltöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és enyhe
fedőhoronnyal
ellátott perem,
melynek szélét
legömbölyítették. A nyakát a válltól egy keskeny borda
választja el. A vállán és hasán hornyolt dísz fut körbe.
Peremátmérő: 10 cm.

18. tábla/6

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, többszörösen tagolt perem, széle
legömbölyített. Peremátmérő: 16 cm.

18. tábla/7

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Szilke

18. tábla/S

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fazék

18. tábla/9

Padló fölötti
betöltés, S6
szelvény

1

Fazék

18. tábla/10

Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény
Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény
Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

1

Fúró

Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült szilke perem- és
oldaltöredéke. Kihajló, gallérral tagolt és erőteljes
fedőhoronnyal
ellátott perem,
melynek szélét
legömbölyítették. A nyakát a válltól egy keskeny borda
választja el. A vállán és hasán hornyolt dísz fut körbe.
Peremátmérő: 10 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított, gyors korongon készült fazék perem- és
nyaktöredéke. Kihajló, többszörösen tagolt perem, széle
legömbölyített. Peremátmérő: 18 cm.
Vörös színű, kavicsos, kvarcos homokkal érdesre
soványított,
korongon
készült
gyors
fazék
perem töredéke. Kihajló, többszörösen tagolt perem,
széle legömbölyített. Peremátmérő: 18 cm.
10,5 cm hosszú vas fúró töredéke, melynek vastagabb
felének átmérője 2,5 cm a vékonyabbiké 1,5 cm.

1

Tűzcsiholó

18. tábla/11

18. tábla/12

18. tábla/13
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Padló fölötti
betöltés, S2
szelvény

Tűzcsiholó,

melynek hosszúsága 6 cm, szélessége 3,5

cm.
1

Lószerszám,
csikózabla (?)

1

Patkó

Két részből összetevődő fém szerszám. Az hosszabb
rész, mely 12,3 cm hosszú, a szélei felé elkeskenyedik és
mindkét oldalán gyűrűbe végződik (mely az egyik
oldalán letön), központi részét Ívelt lemezzé kalapálták,
ehhez kapcsolódik egy 5,2 cm hosszú, mindkét végén
gyŰrus lánc.
Patkó melynek hosszúsága 11,2 cm, szélessége 10,8 cm.
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19. tábla/1

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s.

19. tábla/2

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s,

19. tábla/3

19. tábla/4

19. tábla/S

19. tábla/6

19. tábla/7

Fazék peremés
oldaltöredéke

Szürke színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett fazék perem- és oldaltöredéke.
Pereme ferdén kihajló, kettős tagolású, lekerekített
szélű. A vállon háromsoros hornyolt dísz fut körbe. Az
1,5 cm széles ferde szalagfül a peremből indul és a hasvonalra támaszkodik. Vastagság: 4 mm, peremátmérő: 16 cm.

Kiegészíthető

Szürke színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett fazék. Pereme ferdén kihajló, kettős
tagolású, lekerekített szélű. A perem aljától a hasáig
lapos hornyoltminta fedi. A magasságához viszonyítva
szokatlanul aránytalan kiképzésű, fenék vastagsága is 1,5
cm. Vastagság: 4 mm, peremátmérő: 22 cm, magasság:
34 cm.

fazék

Kiegészíthető

16. századi
szemétgödör, s.
szelvény

füles csupor

Kiegészíthető

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s,

füles csupor

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s.

fazék

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s.

fazék

Kiegészíthető

Kiegészíthető

16. századi
szemétgödör, S<
szelvény

1

Kiegészíthető

fazék

Vörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett füles csupor. Pereme ferdén kihajló,
kettős tagolású, lekerekített szélű. A fül a peremből
indul és a hasvonalra támaszkodik. Vastagság: 4 mm,
peremátmérő: 16 cm, magasság: 12,8 cm.
Vörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett füles csupor. A ferdén kihajló,
lekerekített szélű perem külső oldalán a nyak fölött egy
keskeny gallér van. A keskeny, 1 cm vastagságú fül a
peremből indul és a hasvonalra támaszkodik. Vastagság:
4 mm, peremátmérő: 16 cm, magasság: 12 cm.
Vörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett fazék. A ferdén kihajló, hármas
tagolású perem széle lekerekített és enyhén megduzzadt.
Az 2 cm széles ferde szalagfül a peremből indul és a
hasvonalra támaszkodik. Vastagság: 4 mm, peremátmérő: 14 cm, magasság: 22 cm.
Vörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett fazék. A ferdén kihajló, bordázott
peremének széle legömbölyített. A füle a peremből
indul és a hasvonalra támaszkodik. A vállon háromsoros
hornyolt dísz fut körbe. Vastagság: 5 mm, peremátmérő: 16 cm, magasság: 22 cm.
Szürke színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett fazék perem- és oldaltöredéke.
Pereme erőteljesen kihajló, kettős tagolású, lekerekített
szélű, rövid nyakkal ellátott. A vállon háromsoros
hornyolt dísz fut körbe. Vastagság: 5 mm., peremátmérő: 16 cm, magasság: 22 cm.

19. tábla/S

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s.

Szilke peremés
oldaltöredéke

Vörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett szilke. A ferdén kihajló, enyhén
bordázott peremének széle legömbölyített. Vastagság: 4
mm, peremátmérő: 14 cm.

19. tábla/9

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s.

Szilke peremés
oldaltöredéke

Vörös színű kerámia, jól iszapolt, gyors korongon
készült, jól égetett szilke. A ferdén kihajló peremének
széle legömbölyített és enyhén megduzzadt. Vastagság: 4
mm, peremátmérő: 14 cm.
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20. tábla/la,
b

16. századi
szemétgödör, s,
szelvény

20. tábla/2

CsSzM

2

Kályhacsempe
töredék

Kályhacsempe
töredék

gyűjteménye,

bizonytalan
leltárszám
(627/a) és
előkerülési hely

Mázatlan kályhacsempe töredéke. Szemcsés érdes
anyaga vörösre, barnásvörösre égett. Léckeretének belső
oldalát rovátkolt dísszel látták el. Csúcsíves keretben
jobbra tartó páncélos lovast ábrázoló kályhacsempe,
melyből a lovas elnagyolt tolldíszes csőrsisakja és
lándzsájának csúcsa látható. A lovas mögötti mezőben a
nap és a hold szimbóluma vehető ki, valamint a nyeregtámlájának töredéke. Az egyszerű csúcsíves keretre a
csempe felső részén stilizált, kétosztatú vakmérművek
támaszkodnak rá, a csúcsív és vakmérmű közötti
részene egy-egy fiatorony látható. A jobb oldali
fiatornyon földszinti és emeleti részén is csúcsíves nyílás
látható, míg a bal oldalin csak az emeleten. A kályhacsempe lapos hátlappal, befogóráma nélkül készült,
melyen ujjnyomok láthatók. Mérete: 23,5 x 15,5 cm.
Mázatlan kályhacsempe töredéke. Szemcsés érdes
anyaga barnásvörösre égett. A fent leírt kályhacsempével megegyező előképpel rendelkezik, melyből
csak a lovas elnagyolt tolldíszes csőrsisakja, valamint a
csúcsíves keret és a jobboldali fiatorony töredéke
látható. Mérete: 10,5 x 9,5 cm.

20. tábla/3

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s,

Kályhacsempe
töredék

Mázatlan kályhacsempe töredéke. Szemcsés, érdes
anyaga barnásvörösre égett. Előlapját geometrikus
díszítéssel látták el, kis töredék lévén értelmezhetetlen
az előkép. Felületét vörös festék borÍtja. Lapos hátlapján
ujjnyomok láthatók. Mérete: 5,5 x 6 cm.

20. tábla/4

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s,

Kályhacsempe
töredék

20. tábla/5

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s,

Kályhacsempe
töredék

21. tábla/1

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s,

21. tábla/2

16. századi
szemétgödör, S<
szelvény

Kályhacsempe
töredék

21. tábla/3

16. századi
szemétgödör, S<
szelvény

Kályhacsempe
töredék

Mázatlan kályhacsempe töredéke. Szemcsés, érdes
anyaga vörösre égett. Az egyszerű, léckeretes csempetöredék előlapján sarokból kiinduló, kidomborodó
kettős ívkiképzés fölött sűrű rovátkolt kör alakú
keretbe foglalt gömb látható (nap?). Felületét vörös
festék borította, mely nagyon lekopott és csak
nyomokban érzékelhető. Lapos, ráma nélküli hátlapján
ujjnyomok láthatók. Mérete: 9,3 x 8 cm.
Mázatlan, téglalap alakú kályhacsempe töredéke.
Szemcsés, érdes anyaga vörösre égett. Egyszerű
léckeretes előlapját négyzethálóval feltételezhetően
nyolc részre tagolták, melyeket keresztbe és átlósan
húzott kettős pálcatagokkal osztottak és kidomborodó
cseppdísszel láttak el, sematikus nyolcszirmú virágot
képezve ki. Lapos, ráma nélküli hátlapját lécdarabbal
elsimították. Mérete: 15,5 x 11,3 cm.
Mázatlan, tál alakú, négyzetes peremű kályhaszem.
Peremének oldalhossza 22 cm, peremvastagsága 0,6 cm,
mely legömbölyített szélű, magassága 17 cm,
fenékátmérője 9 cm. A fenekén a korongról való levágás
nyomai láthatók.
Mázatlan kályhacsempe töredéke. Szemcsés, érdes
anyaga vörösre égett. Az egyszerű, léckeretes csempetöredék előlapján sarokból (?) kiinduló, kereteit
ívkiképzés látható, alatta kör alakú keretbe foglalt sugár
töredékek láthatók, melyek érintkeznek az áttört
felülettel. Mérete: 12,5 x 7,3 cm.
Mázatlan kályhacsempe töredéke. Szemcsés érdes
anyaga vörösre égett. Az egyszerű, léckeretes
csempetöredék előlapján két kettős körkeret töredéke
látható, valamint egy számjegy (6-os vagy 9-es). Felületét
vörös festék borÍtja. Mérete: 13,5 x 6,8 cm.
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Kályhaszem
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21. tábla/4

16. századi
szemétgödör, S4
szelvény

21. tábla/S

16. századi
szemétgödör,
szelvény

s~

2

Kályhaszem

Kályhacsempe
töredék

Mázatlan tál alakú, négyzetes peremű kályhaszem.
Peremének oldalhossza 24 cm, peremvastagsága 0,7 cm,
peremét kitűnék és a kályhaszem oldalára simították.
Legömbölyített szélű, magassága 17 cm, fenékátmérője
11 cm. A fenekén a korongról való levágás nyomai
láthatók.
Mázatlan kályhacsempe töredéke. Szemcsés, érdes
anyaga vörösre égett. Előlapjának keretelését pálcatagok
közé fogott akantusz levelekből kiképzett indasor
díszíti, jobb sarkában a pálcatagok által közrezán részre
négyszirmú virágot helyeztek. Előlapján egy címerpajzs
látható, melyben egy háromágú liliomos koronából
kiágaskodó balra forduló unikornis (sörénnyel és
pikkelyes testei) látható. A koronából ugyanakkor
akantusz levélfonat nő ki, mely közreveszi a koronából
kiágaskodó unikornist. Az unikornis testén vörös
festésnyom látható. A címerpajzs alatt is akantuszlevél
töredékei láthatók. Mérete: 23 x 12,8 cm.
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Csíkszereda, Körösi Csoma Saándor uttca: Összesítő alaprajz
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1. Az S2,4,5 szelvények dél-kelet irányból

2. Agyagos felület az SS szelvény északnyugati sarkában(pitvar?).

3. Gerenda, deszkapadló részlet

4. Deszka padló az S6 szelvényben
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A CSÍKSZEREDA-KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA
KÖZÉPKORI LELŐHELYEN ELŐKERÜLT ÁLLATCSONTOK
ARCHAEOZOOLÓGIAI VIZSGÁLATA

Kelemen Imola
2006-ban, egy parkoló kialakítása alkalmával Csíkszeredában, a Körösi Csoma Sándor utcában
Darvas Lóránt, a Csíki Székely Múzeum régésze megelőző ásatást végzett, és egy déli tájolású,
három osztatú 14. századi lakóházra bukkant. A feltárások során egy 16. századi szemétgödröt is
azonosítottak. 1
A lelőhelyről, érdekes módon, egy kerek számú csontmaradvány került asztalunkra, számszerint
500 darab. Ezek közül egy vélhetően emberi metszőfog, a 14. századi lakóházból. Az állatcsontok
közül 5 töredék modern feltöltésből származik, Így ezeket nem vetettük alá további vizsgálatoknak,
a további 494 maradvány pedig a 14. századi lakóházból (409 darab), illetve a 16. századi
szemétgödörből (85 darab) került elő.

A 14. századi lakóházban talált állatcsontok
A számszerint 409, konyhahulladékként jellemezhető állatcsontmaradvány 60 %-át sikerült faj és
testrész szerint azonosÍtani, ezeknek legnagyobb része szarvasmarháktól (43,9 %) származik. Őket
szorosan követik a sertések {37,4 %), majd jócskán lemaradva a juh/kecskék (8,94 %), illetve lovak
(4,87 %) maradványai. Azonosítani tudtunk néhány kutyától (2,84 %) és egy macskától (0,41 %)
származó csontot, illetve 1-1 szarvas- és Őzmaradványt (0,41 %) is. A két tyúktól származó
csonttöredék (0,82 %) a háziszárnyasok tartására enged következtetni (1. táblázat).
Bostaurus (szarvasITiarha)
Ovis aries (juh)/ Capra hircus (kecske)
Sus scrofa (sertés)
Equus caballus Oó)
Canis familiaris (kutya)
Felis catus (ITiacska)
Cervus elaphus (szarvas)
Capreolus capreolus (őz)
Gallus domesticus (házityúk)
Összes azonosított
Nagytestű eITilős

Kis-közepes
Összesen

testű eITilős

NISP

%

MNI

%

108
22
92
12
7
1
1
1
2
246
84
79
409
1

43,9
8,94
37,4
4,87
2,84
0,41
0,41
0,41
0,82
100

7
3
5
3
1
1
1
1
1
23

30,43
13,04
21,74
13,04
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
100

NISP-MNI
% átlag
37,16
10,99
29,57
8,95
3,59
2,38
2,38
2,38
2,58

Homo
1. táblázat. Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt 14. századi lakóházból szárITiazó állatcsontok
faunalistája (NISP=NuITiber of Identified SpeciITiens-azonosÍtott töredékek száITia, MNl=MiniITial NuITiber of
Individuals-ITiiniITiális egyedszáITI)
1

Lásd Darvas Lóránt tanulmányát ugyanebben a kötetben (p. 59-104).

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 105-114
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A szarvasmarhacsontok darabszámra szinte felét teszik ki az azonosított állatcsontmaradványoknak, és úgy ezt az értéket, mint a minimális egyedszámot tekintve, a leletanyagban az első
helyet foglalják el. Személyes véleményünk, hogy figyelembe véve a darabszám és a minimális
egyedszám kalkulálásának előnyeit és hátrányait, a legreálisabb érték valahol a kettő között
helyezkedik el, ezért a fajok közti sorrendet a továbbiakban az 1. táblázatnak leginkább eme utolsó
oszlopa fogja meghatározni. Eszerint tehát, e 14. századi ház lakóinak állatgazdaságában a szarvasmarhák tölthették be a legfontosabb pozicíót (37,16 %).
A marhacsontok konyhahulladék-jellegűek, viszonylag sok a rágott csont (23 darab - egyiken
egy macska fogának nyoma), ezek leginkább az A és B húsminőséghez tartoznak (atlas, maxilla,
mandibula, scapula, humerus, pelvis, femur, tibia, astragalus, metapodium stb.). Vágásnyom 4 töredéken (mandibula, humerus, radius, astragalus) figyelhető meg, illetve számos darabon (cranium,
dens, humerus, femur, tibia, metatarsus, vertebrae) erősebb vagy kevésbé erős égésnyom látható (2.
táblázat).
A szarvasmarhák minimális egyedszámát 7-re sikerült meghatározni, ezekből 1 újszülött, illetve
2-2 juvenilis, subadultus és adultus. Ebből az eloszlásból arra következtethetünk, hogy ez a faj
fontos volt úgy a közösség húsellátása, mint egyéb hasznok szempontjából is (tejadás, mezei
munkák stb.), melyek az egyes példányok idősebb korig való tartását is megengedték.
A szarvasmarhákból származó csontok szinte fele a B húsminőségi kategóriához tartozik,2
körülbelül harmada az A, negyede pedig a C kategóriákhoz (3. táblázat, 3. ábra).
Ebből a fajból megmunkált csont csupán egy került elő, egy jobb radius proximális epifízise,
mely frontálisan simára csiszolt (1. ábra). Funkcionalitását tekintve leginkább valamilyen bőrsimítő
lehetett, de készülhetett korcsolyának is, vagy egyéb sima felületet igénylő eszköznek.

---

O

5cm

1. ábra. A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt 14. századi lakóházból
származó szarvasmarha-radiusból készült eszköz (simÍtó?)

A juh- és kecskefélék a darabszám és a minimális egyedszám átlagát tekintve (10,99 %) a vizsgált
közösség 14. századi ház leletei által képviselt állatgazdaságában csupán csak a harmadik helyet
foglalják el, a szarvasmarhák és a sertések után. Az ennek a fajnak ítélt 22 töredékből csak egy jobb
alsó őrlőfog származik biztosan kecskétől, 3 csont (őrlőfog, humerus, tibia) pedig juhtól. A többit
kénytelenek voltunk a két faj közös csoportjába (Ovicapra) sorolni.
A számszerint 3-ra becsült egyed korok szerinti eloszlása a következő: 1 juvenilis Ovicapra és 2
subadultus állat, melyek közül egyik kecske, másik juh. Ezen adatok szerint a kiskérődzőket e
vizsgált közösség leginkább az élelmezésben használta, tehát főleg húsukért tartották. Ezt
igazolhatja a viszonylag kevés, de információ szintjén annál értékesebb rágott (mandibula, scapula,
tibia), vágott (scapula) és égett (dens, femur) csont is (2. táblázat) .

2

UERPMAN 1973, 316.
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A kiskérődzők főleg elsődleges termékeikért való tartását hivatott alátámasztani az a tény is,
hogy ezen fajok csontjai az A (36,4 %) és B (63,6 %) kategóriákat képviselik, a C teljes mértékben
hiányzik (3. táblázat, 3. ábra).
· h - es
' k ecs k ef'l'k
"
Me gmun k a' lt csont a JU
e e to"l nem k eru··1te lo.
Bos taurus (szarvasmarha)
Ovis aries (juh) I Capra hircus (kecske)
Sus scrofa (sertés)
Equus caballus ~ó)

Rágott

Vágott

Égett

23

4

17

3
20

1

4

2
13

4

1

2. táblázat. A C síkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lel ő helyen feltárt 14. századi lakóházból származó
állatcsontok a töredékeket ért utólagos beavatkozások szerinti megoszlása

A 14. századi lakóház leletei által képviselt közösség állatgazdaságában a második helyet - a
darabszám és a minimális egyedszám arányainak átlagát tekintve (29,57 %) - a sertések foglalják el.
Az ehhez a fajhoz tartozó csontanyag szintén konyhahulladék jellegeket hordoz, viszonylag sok a
rágott csont (főleg az Ún. „húsos csontok", az A kategóriájú húsminőséghez tartozók: scapula - az
egyik macska által rágott, humerus, femur). Vágásnyomokat csupán 3 töredéken (ezek is „húsosak":
humerus, pelvis, femur, costa) figyeltünk meg, égésnyom pedig 13 darabon (maxilla, mandibula,
dens, scapula, ulna, metacarpus, costa) volt látható (2. táblázat) . Az egyik bordatöredék mindkét
oldala vágott/hasÍtott, legnagyobb hosszúsága 76,2 mm, melyből egy kis vakmerőséggel akár a
disznóoldalas méretére is következtethetünk.
A sertéscsontok, a számítások szerint, minimum 5 egyedből származnak: 2 juvenilis, 2
subadultus és 1 adultus, melyek között egy nőstényt és két kant is azonosÍtani tudtunk. Ebből az
eloszlásból arra következtethetünk, hogy a vizsgált közösség ezt a fajt főleg húsáért és zsírjáért
tartotta, de ugyanakkor szaporodásért felelős idősebb egyedekkel is biztosÍtotta magát.
A sertéscsontok nagyjából egyenlően oszlanak meg a három húsminőségi kategória között: A 34,85 %, B - 37,88 % és C - 27,27 % (3. táblázat, 3. ábra). A fajtól ugyanakkor egy megmunkált
csont is előkerült: egy juvenilis egyedtől származó jobb metacarpus III., középen átfúrva (2. ábra).
Funkcionalitását tekintve - véleményünk szerint - gomb, vagy valamilyen más rögzÍtŐeszköz,
esetleg amulett lehetett.

2. ábra. A C síkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt
14. századi lakóházból származó megmunkált, átfúrt sertés metacarpus III. (gomb?)

A lovak, a darabszám és a minimális egyedszám átlagát tekintve (8,95 %) a negyedik helyet
foglalják el, de valószínűleg nem ételmaradékként. Bár néhány csonton (többek között macska által
okozott) rágásnyomok figyelhetők meg (2. táblázat), a töredékek húsminőség szerinti eloszlása
nem enged a csontok konyhahulladék voltára következtetni: A kategóriájú darab egyáltalán nem
került elő, a B kategóriát csupán csak 12,5 % képviseli, míg a C-t 87,5 % (3. ábra).
A lócsontmaradványok minimum 3 egyedtől származnak, melyből legalább egy kan, de ezeket
korosztályonként nem tudtuk csoportosÍtani.
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3. táblázat. A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt 14. századi
lakóházból származó állatcsontok vázrészek szerinti megoszlása

A kutyák 3,59 %-al (ami a darabszám és a minimális egyedszám arányának átlagát illeti) a
negyedik helyen képviseltetik magukat. A töredékek nagy része, egy radius kivételével mind a
koponyából származik (2 mandibula, 1 maxilla, 2 izolált fog), melyek közül a fogtöredék égett,
kalcinálódott.
A töredékek között sikerült azonosítani egy macska jobb humerusának töredékét is, amely - a
némely más fajokhoz tartozó csontmaradványokon megfigyelt macska fognyomokkal együtt - jól
igazolja e háziállat jelenlétét.
A háziállatok mellett kell megemlítenünk a két házityúk/ csirke csontot is: egy proximálisan
nem elcsontosodott femurt (fiatal egyed) és egy ulnát. Jelenlétük valószínűleg a baromfik tartását
igazolja.
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3. ábra. A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca

lelőhelyen

húsmőség

feltárt 14. századi lakóházból származó állatcsontok
szerinti eloszlása (%)

A leletek között két, vadállatból származó maradványt is azonosítottunk: egy szarvas második
ujjpercének töredékét és egy őz szarvának darabját. Jelenlétük valószínűleg a vadászásra mint
élelemszerzésre utal.

A 16. századi szemétgödörben talált állatcsontok
A 16. századi szemétgödörből előkerült 85 állatcsontmaradványnak alig felét (39) sikerült faj és
testrész szerint azonosÍtani, ezeknek szintén szinte fele szarvasmarháktól származik. A
továbbiakban is a darabszám és a minimális egyedszám arányának átlagát véve figyelembe (4.
táblázat) ugyancsak ez a faj áll első helyen (28,63 %), de már messze nem akkora előnnyel. Egyetlen
egyedet sikerült azonosÍtani, mely juvenilis korú. A töredékek nagytöbbsége C húsminőség
kategóriához tartozik, de ilyen kis leletanyagnál veszélyes lenne ebből bárminemű következtetést
levonni. 5 marhacsont volt rágott, ebből 1 macska által, kettőn pedig vágásnyomot figyelhettünk
meg.
NISP

%

MNI

%

Bos taurus (szarvasmarha)

18

46,16

1

Ovis aries Guh) ! Capra hircus

9

23,08
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28,63
17,09
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15,39
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33,33
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Equus caballus Oó)

1

2,56
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3

7,69

1

Felis catus (macska)

1

2,56

1

Gallus domesticus (házityúk)

1

2,56

1

11,11
11,11
11,11
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6,83

Canis familiaris (kutya)

Összes azonosított
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100

9

100

Nagytestű emlős

29

Kis-közepes testű
Összesen

eml ős

9,4
6,83
6,83

17
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4. táblázat. A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt 16. századi szemétgödörből
származó állatcsontok faunalistája (NISP = Number of Identified Specimens-azonosított töredékek száma,
MNI=Minimal Number of Individuals-minimális egyedszám)
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A juh- és kecskefélék a harmadik helyet foglalják el (17,09 %), a csontok közül kettőt tudtunk
bizonyosan kecskének tulajdonítani. Az egyetlen egyed is kecske, adultus. A töredékek közepes
„húsosságú" csontok, rágásnyomot pedig két maradványon (tibia, metatarsus) azonosítottunk.
A sertések kevéssel lemaradva a szarvasmarhákat követik, így a második helyet foglalják el
(24,36 %), a töredékek alapján pedig 3 egyedet sikerült azonosítanunk: egy juvenilist, egy
subadultust és egy adultust. A töredékek többsége ez esetben is B kateriájú húsminőséggel
rendelkező csont, rágásnyomot pedig szintén 2 darabon (humerus, tibia) észleltünk.
A ló ebben az anyagban csupán egy csipőcsont (pelvis) maradvánnyal képviselteti magát, melyen
azonban rágás- és vágásnyom is megfigyelhető. Ezzel szemben a kutya 3 töredéket számlál
(humerus, tibia és egy izolált, alsó szemfog), melyek közül a tibián érdekes módon rágásnyomot
azonosítottunk.
Az egyetlen macska humerus csupán annyi információval szolgál, hogy az állat, amelyből
származik 8,5 hónapnál fiatalabb volt. 3 Egy tyúk coracoid töredéke ez esetben is a háziszárnyasok
tartására utalhat.
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3
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1
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1

1

Fibula
Calcaneus

1
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2

Metapodium

1

1
1

Phalanx 1.

1
1
Összesen
18
6
3
5. táblázat. A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt 16. századi
szemétgödörből származó állatcsontok vázrészek szerinti eloszlása

9

Analógiák
Székelyföldön - bár az utóbbi években kissé gyarapodtak - még mindig viszonylag ritkák a
középkori lelőhelyeket érintő (főleg szisztematikus) régészeti ásatások, az ezek állatcsontanyagait
feldolgozó tanulmányok pedig még annál is ritkábbak. Egy nemrég megjelent kötet 4 megpróbálja

3
4

HABERMEHL 1975.
BENKŐ 2012.
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szakszerűen összegyűjteni az erre vonatkozó adatokat, melyek közül 3 lelőhely állatcsontanyaga
hasonlítható a jelen oldalakon vizsgált leletegyütteshez: Székelykeresztúr-Szabadság tér 43. telke, 5
Székelykeresztúr-Szabadság tér 29. telke6 és Marosvásárhely-ferences kolostor. 7
Székelykeresztúr-Szabadság tér 43. telke lelőhelyen egy 14. századi kutat tártak fel, melyből 54
állatcsont került elő. Ezekből 44 szarvasmarhából származik, de kevés kecske-, sertés-, ló- és egy
kutyacsont is előkerült. A becsült egyedek mind kifejlettek voltak. Az objektumok típusának
eltérése miatt (kút - lakóház) nehéz összehasonlítani a Székelykeresztúr-Szabadság tér 43. telke
lelőhelyről és a Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyről származó leleteket, de a
különböző háziállatfajok jelenléte, még ha nem is arányaiban, de hasonló.
A Székelykeresztúr-Szabadság tér 29. telke lelőhelyen a 13. századtól a kora újkorig terjedő
rétegeket tárt fel, melynek vizsgálata során a szerző arra a következtetésre jut, hogy „a 14. századtól
a húsbeszerzés a szarvasmarha-, juh- és kecske-, valamint a sertéstartáson alapul". 8 Ezzel a
megállapítással úgy tűnik a Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyről származó
állatcsontanyag is azonosulni tud, mint ahogyan a szarvasmarhacsontok vázrész szerinti egyenletes
megoszlással is. A szerző szerint ez a jelenség az állatok helyben levágására, feldarabolására és
elfogyasztására utalhat. 9
A Marosvásárhely-ferences kolostor állatcsontanyaga nem szokványos összetételű, nagy számban
vannak jelen sertés-, baromfi- és halcsontok, illetve az állatok többségét fiatal korban vágták le. 10

Következtetések
A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt 14. századi lakóházból és a
közelében azonosított 16. századi szemétgödörből begyűjtött összesen 494 állatcsonttöredék nagy
része konyhahulladék, mely gyakran a házikedvencek (kutyák, macskák) elé került.
A 14. századi lakóházból 246 faj és vázrész szerint azonosított töredék került elő. A darabszám
és a minimális egyedszám átlaga szerint a fajok sorrendje a következő: szarvasmarha, sertés, juh- és
kecskefélék, ló. Utánuk jócskán lemaradva következik a kutya, illetve megjelenik a macska, szarvas,
Őz és házityúk is. A szarvasmarhákat az egyedek korok szerinti eloszlása alapján úgy elsődleges,
mint másodlagos termékeikért tartották, a sertéseket és a juhokat/kecskéket főleg az élelmezésben
használták és húsukért fiatalon levágták. Egy méretre vágott bordadarab alapján még a sertés oldalas
preferált méretét is megbecsülhetjük (kb. 7,5 cm). A lóhúst valószínűleg nem fogyasztották. A 14.
századi lakóház körül a jelek szerint házikedvencek, kutyák, macskák is szaladgáltak, illetve - a kis
számú tyúkcsont ellenére úgy gondoljuk - baromfit is szép számmal tartottak. A háziszárnyasok
csontjainak kis száma talán a gyengébb felépítésüknek köszönhető, könnyebben lebomlanak, nem
is beszélve a kutyák és macskák pusztításáról. A közösség életében valamilyen szerepet a vadászás is
betölthetett, erre utal egy szarvas ujjperce és egy Őz agancsa is. Az anyagban talált két megmunkált
csont az állatok maradványainak eszközkészítésre való használatára enged következtetni.
A 16. századi szemétgödörben jóval kevesebb töredéket tudtunk faj és vázrész szerint
azonosítani, számszerint 39-et, Így következtetéseket is csak Óvatosan vonhatunk le. Fontosnak
tartjuk azonban, hogy itt is megjelenik egy baromfi (házityúk) csont, illetve hogy a főbb emlősök
sorrendje ez esetben is szarvasmarha, sertés, juh/kecske. Megmunkált csont a 16. századi
szemétgödörből nem került elő.

5

GÁL 2012, 672-673.
GÁL 2012, 673-681.
7
GÁL 2012, 690; BARTOSIEWICZ 1982-1983; 1997.
8
GÁL 2012, 674.
9
GÁL 2012, 675.
10
GÁL 2012, 690.
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1. melléklet. A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt 14. századi lakóházból
Rhmazóáll atcsontok biometriai adatai (a von den Driesch által megadottakat követve 1 ~
Bostaurus(szarvaslllarha)
astragalus
GLI
Glm
Dm
Dl
phalanx 1.
phalanx 2.

55,6

50,8

SD

Bd

20,2

22,9

29,2

GL

Bp

Bd

35,2
38,5
38,4

23,1
24,8
28,9

19,7
20,5
25,2

30,1

Sus scrofa (sertés)

astragalus

costa (vágott)

GLI

GLm

Dl

Dm

39,5
38,1

41,9
39,8

19,7

17,3

GL
76,2

Equus caballus ( ó)

metatarsus

Bd
45,2

phalanx 3.

GB

GL

LF

BF

Ld

HP

75,9

67,5

25,6

47,9

52,1

47,9

Canis familiaris (kutya)

maxilla
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GLM2

GBM2

12,4

18,3

A CSÍKSZEREDA - KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA KÖZÉPKORI. „
2. melléklet. A Csíkszereda-Körösi Csoma Sándor utca lelőhelyen feltárt 16. századi
származó állatcsontok biometriai adatai (a von den Driesch által megadottakat

szemétgödörből

követve 1 ~

Sus scrofa (sertés)

ulna
humerus

DPA

SDO

LO

BPC

34,1

26

SS

19,4

Bd
3S,S

phalanx 1.

GL

Bp

SD

Bd

39,8

17,4

14,3

16,7

ANALIZA ARHEOZOOLOGICÁ A OASELOR ANIMALE,
DESCOPERITE iN SITUL MEDIEVAL DE LA MIERCUREA CIVC-STRADA
KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR
Rezumat
Ín casa din secolul al 14-lea §i groapa de gunoi din secolul al 16-lea, identificate in situl de la
Miercurea Ciuc (Csíkszereda)-Strada Körösi Csoma Sándor, cercetat prin sapatura preventiva in
2006, cu ocazia construirii unei pardri, s-au descoperit 494 fragmente de oase animale, provenind in
majoritate din rest menajer.
Din casa din secolul al 14-lea au fost determinate pana la gen §i specie 246 fragmente. Pe baza
mediei calculate din numarul de resturi §i numarul minim de indivizi, ordinul speciilor este
urmatorul: bovine, suine, ovicaprine, cai. Apoi, urmeaza cainele, dar apar §i pisica, cerbul,
dprioara, respectiv gaina. Pe baza repartizarii indivizilor in diferite categorii de varsta, bovinele au
fost tinute arat pentru produsele lor primare, cat §i pentru cele secundare, iar suinele §i ovicaprinele
au fost folosite mai ales in alimentatie, fiind sacrificate la varste tinere pentru carnea lor. Carnea de
cal, probabil, nu a fost consumatií. Ín jurul casei din secolul al 14-lea au existat §i animale de
companie, dini, pisici, dar au fost tinute §i pasari de curte. Ín viata comunitiítii din secolul al 14-lea
§i vanatul a jucat un oarecare rol, sugerat de falanga unui cerb, respectiv un fragment de coarne al
unui dprior. Cele doua oase prelucrate, identificate in lot, dovedesc d materiile dure ale animalelor
au fost folosite la confeqionarea uneltelor §i podoabelor.
Ín groapa menajera din secolul al 16-lea, au fost determinate pana la gen §i specie mult mai putine
fragmente (39), prin urmare, nu putem trage concluzii precise. Totu§i, este important ca osul de
gaina apare §i in aceastií perioada, iar ordinul mamiferelor mai importante este acela§i: bovine,
.
.
.
sume, ov1capnne.
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THE ARCHAEOZOOLOGICAL ANALYSIS OF THE ANIMAL BONES
COMING FROM THE MEDIEVAL SITE AT
MIERCUREA-CIUC-KÖRÖSJ CSOMA SÁNDOR STREET
Abstract
ln the 14'h century house and near it, in a 16'h century pit, identified at the archaeological
investigation in 2006 at the Miercurea-Ciuc (Csíkszereda)-Körösi Csoma Sándor Street site 494
animal bones were discovered, most of it being kitchen midden, often thrown to house pets (dogs
and cats).
From the fragments cliscovered in the 14'h century house 246 were determined clown to the
species. According to the average of the number of identifiecl specimens ancl the minimal number of
inclivicluals the order of the species is the following: cattle, pig, sheep/ goat, horse. Behind them
follows the dog, and also appears the cat, red deer, roe dear and chicken. By the distribution of the
inclividuals into age categories, cattle were kept for their primary products as well as for their
seconclary, while pigs and sheep/goats were mostly raised for their meat ancl cut down at a young
age. Horse meat was probably not consumed. Around the 14'h century house pets seem to have
existed too, cats and dogs, and also poultry has been kept. ln the life of this community, huming
has also probably playecl some role, suggested by a phalanx of a red deer and the antler of a roe
deer. The two worked bone found in the material allow us to conclude the use of animals' hard
material for the making of tools.
ln the 16'h century cesspit, far less fragments (39) were idemified clown to the species, so
conclusion may be drawn very cautiously. lt seems important though that poultry (chicken) bones
appear here also and that the order of the main mammals is similar: cattle, pig, sheep/ goat.
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ADATOK KOVÁSZNA MEGYE RÉGÉSZETI
REPERTÓRIUMÁHOZ (11.) 1

Puskás József
Az elmúlt évek terepbejárásainak köszönhetően számos új lelőhelyet sikerült azonosítani,
amelyből kilencet jelen tanulmányban mutatunk be. Célunk, hogy az előkerült leletanyagot a
kutatók számára hozzáférhetővé tegyük, minél részletesebben megismerjük az egykori települések
elhelyezkedését, kiterjedését. Mivel terepbejárásból származó, nem túl gazdag anyagról van szó,
pontos kronológiai meghatározásra nem minden esetben alkalmasak, viszont segíségül szolgálhat az
egykori településhálózatok részletesebb, árnyaltabb megismeréséhez, feltérképezéséhez. Továbbá
szeretnénk, ahol szükséges, a Kovászna megyei régészeti repertórium elírásait, hibáit kijavítani.
A vizsgált terület a Felsőháromszéki-medence északi felében fekszik, a Feketeügy, a Kászon- és
Torja-patakok partmagaslatain. Közigazgatásilag Nyújtód, Szászfalu, Kézdivásárhely, Torja,
Szentkatolna, valamint Kézdialbis területére esnek. A dűlők némelyikében egynél több lelőhelyet
sikerült azonosítani, a leírásban ezeket római számmal jelöltük. 2 A leletanyag a Székely Nemzeti
Múzeum raktárában található.
1. Kézdialbis (Csernáton)-Buzsa János telke
2010. augusztus 2-án Kézdialbis Küpű utca 3 nevű falurészén, Buzsa János telke (135-ös házszám)
és az Út között a helybeliek egy kb. 30 X 30 cm-es vízelvezető árkot ástak (1. tábla/1). A munkálatok során egy, a Marossszentanna-Csernyahov kultúrába sorolható tárolóedény (Krausengefass)
alsó negyedét vágták át (2. tábla).
A felszínen (az árok alján) az edényből egy kb. 60 cm átmérőjű félkörív látszott, az árok profiljában oldala kb. 25 cm magasra emelkedett, ezt egy 5-10 cm vastag humusz takarta, beásás vagy
objektum nyoma nem volt megfigyelhető.
Kb. 45 cm mélyen előkerült a perem, ekkor derült ki, hogy az edényt szájával lefele ásták be. 4 Itt
három, párhuzamosan egymás mellé fektetett homokkőlap feküdt. A kőlapokat egyetlen tömbből
hasították, az egyik oldalon mészlerakódás figyelhető meg. A köveken egy másik tárolóedény nagy
méretű oldaltöredékének darabjai feküdtek, belső, korongolt felükkel felfele.

A tanulmány első része várhatóan a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum (SzNM) Acta Siculica 2012
évkönyvében jelenik meg.
2
Külön lelőhelyről beszélünk abban az esetben, ha a köztük lévő távolság legalább 100 m és a leletanyag
egyértelműen más korszakhoz kapcsolódik.
3
A Kézdivásárhelyt Brassóval összekötő E 574-es (DN 11) műútról, kb. 11 km-re Kézdivásárhely DNy-i
végétől egy aszfaltozott Út fordul jobbra, amely Kézdialbisba vezet. Ezen haladva, kb. 1,3 km után, a
templom mellett egy újabb útkereszteződés található, amelyen balra fordulva kell tovább haladni. Nagyjából
500 m után véget ér az aszfaltút, onnan kb. 200 m-re található a lelőhely. Köszönet Vén Gábor helybéli
lakosnak a leletanyag felfedezéséről adott információért.
4
Az edény alja hiányzik, valószínűleg a korábbi munkálatok során rongálták meg. A leletek a SzNM-ban
található, leltárszámuk: 19370-2.
1

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 115-150
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A tárolóedény belső peremátmérője 35 cm, a külső 42 cm. Anyaga apró szemcséjű, kavicsos
homokkal soványított agyag. Égetése oxigéndús környezetben történt, törésfelülete rétegződést
mutat. Külső felületét egy vékony, sötétszürke réteggel vonták be, belső felületén jól megfigyelhetők a korongozás nyomai. Díszítés a peremen, valamint az edény vállán található. A perem díszítését egy ötsoros vonalköteg alkotja. A vállrészen három négysoros vonalköteg alatt egy háromsoros egyenes vonalköteg fut körbe. Az edény azon része, amely kelet fele volt málékonnyá,
felülete exfoliálódottá vált.
A tárolóedény pereménél fekvő oldaltöredék anyaga apró szemcséjű homokkal soványított
agyag. Külső és belső felülete szürke, törésprofilja barna, halvány rétegződést mutat. Díszítése
ugyancsak vonalkötegekből áll.
Kézdialbisból már korábban is kerültek elő népvándorlás kori leletek, azonban ezt töredékes
kerámia jellemezte. 5
2. Kézdivásárhely-Fehérmartok felett
A Kézdivásárhelyről Kézdiszentlélek fele haladó DN 1lB műútról (Ady Endre utca) balra fordul
a Fehérmartok nevű utca, amely a helyi szemétlerakóhoz vezet. Ettől jobbra egy terasz emelkedik,
amely egészen Torjáig húzódik. A szemétdombtól északra már kerülnek elő kerámiatöredékek, 6
sűrűbben azonban ettől észak-nyugatra jelentkeznek, kb. 700 m-re, ahol lőgyakorlatokra kiképezett
terepen egy magas betonfal húzódik. A dűlő neve Fehérmartok felett. Az erodálódott terasz falában
egy kb. 40 cm vastag kultúrréteg figyelhető meg, amelyből számos késő réz- és népvándorlás kori
kerámia, illetve egy csontfésű került elő (1. tábla/2).
Cotofeni kultúra 7
Tál perem- és fazék (?) oldaltöredéke. A tál lekerekített peremű, finom szemcséjű homokkal
soványított agyagból készült, vöröses-szürkére égetett, felülete kívül-belül simított. Díszítetlen (3.
tábla/1). Az oldaltöredék anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, kívül érdes
tapintású, vöröses-barna, belül simított, szürke. Külső felületén kb. 1,3 cm hosszú, függőleges
benyomkodások vannak, amelyekhez hasonlót pl. az árkosi (Arcu~) 8 vagy a fiatfalvi (Filia~) 9
leletanyagban találunk (3. tábla/2).
Marosszentanna-Csernyahov kultúra
1. Fazekak
Két töredéket sikerült ebbe a csoportba sorolni: egy kézzel készült és egy korongozott fazék
töredékét. A kézzel készült edény anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete
durva tapintású. Pereme lekerekített, enyhén kihajló szájú. Díszítetlen (3. tábla/3). Analógiákat
találunk a csíkjenőfalvi (Ineu) és a csíkszentmihályi (Mihaileni), 10 a mihala~enii temető, 11 valamint a
sepsiszentgyörgyi (Sfantu-Gheorghe) leletanyagokban. 12 A gyorskorongon készült edény (fazék
vagy kancsó) töredéke lekerekített peremű, csapott vállú, valószínűleg bitronkonikus kialakítású
lehetett. Anyaga finom szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete kívül-belül szürke,
törésprofilja világosbarna. Díszítetlen (3. tábla/ 4). Hasonló kialakítású edényekkel és töredékekkel

SZÉKELY Zs. 2004, nr. 20; SZÉKELY Zs. 2007a; SZÉKELY Zs. 2007b, 92-93. A két lelőhely közelsége miatt úgy
véljük, hogy a leletanyag egy és ugyanazon népvándorlás kori településhez tartozik.
6
Itt sikerült egy, valószínűleg neolit kerámiát azonosítani, azonban töredezettsége és jellegtelen volta miatt
nem állt szándékunkban részletesen kitérni rá.
7
Az előkerült késő rézkori kerámia a kultúrrétegből származik!
8
MÉDER 2004, SO, Plan~a IX/lS.
9
SZTÁNCSUJ ET AL. 2009, 33, 6. Kép/4, 8.
10
BOTÁR 2011, 28, 4. Tábla/S, 36, 12. Tábla/S.
11
SüVAN 2009, Plan~a 22/M 3S/4.
12
SZÉKELY Z. 1969, 36, Planp XVl/2.
5
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találkozunk a csíkszentimrei (Santimbru), a csíkszentmihályi (Mihaileni) 13 és a mihala§enii 14
ásatások kerámia anyagában.
2. Tálak
Két táltöredéket sikerült azonosÍtani, mindkettő a finom kerámia csoportjába sorolható. Az
első egy gyors korongon készült kónikus edény oldaltöredéke, anyaga finom szemcséjű homokkal
soványított agyag, felülete egységesen szürkére égetett, törésprofilja rétegződést mutat. Felülete
díszítetlen, simított és fényezett (3. tábla/S). Analógiákat találunk a székelykeresztúri (Cristuru
Secuiesc), 15 a rugonfalvi (Rugine§ti), 16 a sepsiszentgyörgyi (Sfantu-Gheorghe), 17 a mihala§enii 18 stb.
ásatások anyagában. A második egy kihajló szájú, csapott vállú, kidomborodó hasú edény
peremtöredéke. Anyagában és égetésében megegyezik az előző töredékkel (3. tábla/6). 19
3. Tároló edény
Anyaga nagy szemcséjű homokkal soványÍtott agyag, felülete sötétszürkére égetett, durva
tapintású, kézzel készült peremtöredék. Törésprofilja rétegzett. A vállat hullámvonallal díszítették

(3. tábla/S). 20
4. Díszített töredékek

Gyors fazekaskorongon készült, nagy méretű, valószínűleg tárolóedényekből származó
töredékek. Anyaguk apró szemcséjű homokkal soványÍtott agyag, felületük világos- vagy
sötétszürkére égett. Egy esetben rétegzett törésfelület figyelhető meg. A díszítést hullámvonal
kötegek alkotják, melyekre analógiákat találunk a kézdialbisi (Albi~), 21 a csíkszentsimoni
(Sansimion), 22 a köpeci (Capeni) 23 stb. lelőhelyek anyagában (3. tábla/7, 9).
Egy gyors fazekaskorongon készült, talpgyűrűvel ellátott fenéktöredék alján besimÍtott kereszt
alakú díszÍtés (?) figyelhető meg. Az edény anyaga finom szemcséjű homokkal soványított agyag,
felülete sötétszürke, simított, törésprofilja barnás-vörös (3. tábla/10). Hasonló kialakÍtású és
elhelyezésű kereszttel találkozunk a mihala~enii temetőben. 24
5. Csontfésű
Púpos hátú, egysoros csontfésű. A fogak, illetve a púp elkülönül, ezeket a két oldalon két
csontlap és bronznyitok fogják össze. A fogakat alkotó csontlemezekből jelenleg öt maradt meg, de
még legalább egy-egy volt a két szélen. Bekarcolt vagy faragott díszÍtés nincs, azonban úgy véljük,
hogy a nyitolás nem csak a megtartás miatt készült, hanem díszÍtŐ funkciója is van: erre enged
következtetni viszonylag nagy számuk (31 darab) és sűrű elhelyezésük, valamint a középen
kialakított háromszög. Méretei: hossza 8,4 cm, magassága 7,3 cm. Hasonló tárgyak kerültek elő a
marosszentannai (Santana de Mure~) 25 vagy a mihala~eni 26 temetőkben, Székelykeresztúron
(Cristuru Secuiesc), 27 valamint Sepsiszentgyörgyön (Sfantu-Gheorghe). 28 (3. tábla/11).
13

14
15
16

BOTÁR 2011, 31, 7. Tábla/1, 35, 11. Tábla/1-2.
SOVAN 2009, Plan§a 118/M 215/4, Plan§a 123/M 225/3 stb.
KÖRÖSFŐI 2011, 148, 14. tábla/5-6.
KÖRÖSFŐI 2008, 204, 6. Tábla/2.

17

SZÉKELY Z. 1969, 28, Plan§a Il/8.

18

SOVAN 2009, Plan§a 13/M 17/13-14, Plan§a 38/M 71/4 stb.
Analógiák: SZÉKELY Z. 1969, 48, Planp XVII/5; SOVAN 2009, Plan§a 27/M 43/6.
Analógiákért lásd: KÖRÖSFŐI 2011, 140, 6. Tábla/1-4, 141, 7. Tábla/7; BOTÁR 2011, 35, 11. Tábla/10, 37,

19

20

13. Tábla/1, 3-6 stb.
SZÉKELY ZS. 2007a, 230, 3. Tábla/3-4.
22
BOTÁR 2011, 37, 13. tábla/3.
23
SZÉKELY Z. 1969, 16, Plan§a VIl/6.
24
SOVAN 2009, Plan§a 71/M 127/4.
25
KOVÁCS 1912, 263/12. kép, 280/37. kép, 282/40. kép stb.
26
SOVAN 2009, Plan§a 27 IM 43/1, Plan§a 32/M 53/2, Plan§a 98/M 179/, Plan§a 305/36 stb.
27
KÖRÖSFŐI 2011, 151, 17. tábla/1.
28
SZÉKELY Z. 1969, 24, Plan§a X/19.
21
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3. Nyújtód (Kézdivásárhely)-Hosszú Vencel, Fábián Ferenc és Rigó János telke
Nyújtód ÉK-i része (a templomtól Lemhény irányába) a Feketeügy jobb partján emelkedő
teraszon terül el. A meredek terasz nagyjából a 262, 263, 264 és 265-ös házszámok alatt ér véget,
ahol enyhén lejtő kiemelkedésként folytatódik. Az említett házszámok kertjében a földmunkák
során nagy mennyiségű, késő bronzkori (Noua kultúra) és vaskori (La Tene kultúra) edénytöredék
került napvilágra. A területen továbbá számos korongozott, mázatlan és mázzal bevont cserépdarab
is található, amelyeket azonban kihagytunk a bemutatásból (1. tábla/3).
Noua kultúra
1. Fazekak
Két fazéktÍpust különböztetünk meg: a zsákszerű és a befele hajló szájú, kihasasodó formákat.
Az első típusba a viszonylag nagy méretű, apró szemcséjű homokkal soványított agyagból készült,
lekerekített peremű, durva tapintású, barnára, vöröses-szürkére vagy szürkére égetett edények
tartoznak. A felület díszítetlen (4. tábla/2), illetve az edény nyakán végigfutó tapasztott borda (5.
tábla/2) vagy bütykök és seprű-díszítés alkotja (4. tábla/1). 29 A második csoport fazekai a finom
kategóriába sorolhatók: finom vagy apró szemcséjű homokkal soványított agyagból készültek,
szürkére vagy világos barnára égették, felületük simított és fényezett (4. tábla/7-10). Egy
töredéken találkozunk vízszintes és függőleges bordadíszÍtéssel (4. tábla/6). Analógiákat a segesvári
(Sighi~oara), 30 a moldvai Botopna, Tru~e~ti, Garbova1 31 lelőhelyek szolgáltatnak.
2. Tálak
Lekerekített vagy befele csapott peremkialakítású, Ívelt falú edénycsoport. Anyaguk apró
szemcséjű homokkal soványÍtott agyag, barnára vagy szürkére égették. Felületük simÍtott és/vagy
fényezett, díszÍtetlen (4. tábla/3-5; 5. tábla/1). Analógiák a szászsebesi (Sebe~), az andrie~enii, a
siménfalvi (~imone~ti) leletanyagokban.
A lelőhelyen egy ferdén bekarcolt vonalakkal díszített bitronkonikus edény oldaltöredéke (4.
tábla/6) és egy pattintásnyomokat viselő kő is előkerült, amely inkább pattinték vagy magkő része,
mintsem egy kész eszköz (5. tábla/7).
La Tene kultúra
1. Talpas (.2) tálak
Gyorskorongon, finom szemcséjű homokkal soványított agyagból készült, szürkére vagy világos
barnára égetett peremtöredékek. Peremük vízszintes vagy enyhén ferde, felületük simÍtott,
díszÍtetlen (5. tábla/3-4). Egy esetben a külső és belső felületen vörös festéknyom figyelhető meg
(5. tábla/5). A bemutatott talpas tálakra sok párhuzamot ismerünk: Polyán (Poian), Csernáton
(Cernat) 33 Homoródalmás (Mere~ti), 34 Segesvár (Sighi~oara) 35 stb.
2. Díszített töredék
Kézzel készült fazék oldaltöredéke. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, kívül
szürkére, belül barnára égett, felülete érdes tapintású, törésprofilja réteges. Külső felületén vízszintes
és hullámvonal kötegek húzódnak (5. tábla/6). A környéken a legközelebbi párhuzamokkal a
torjai (Turia) és a kézdiszentléleki (Sanzieni) 36 leletanyagban találkozunk.
32

29

30
31
32
33
34

35
36

Analógiákén lásd FLORESCU A. 1991, 202, Fig. 30/17; 206, Fig. 34/53; 210, Fig. 38/11-14 stb.
BOROFFKA, BOROFFKA 2006, 600, Fig. 1077/15-16.
FLORESCU A. 1991, 198, Fig. 26/7; 202, Fig. 30/15; 240, Fig. 68/42, 44 stb.
FLORESCU A. 1991, 185, Fig. 13/3, 209, Fig. 37/4-5, 188, Fig. 16/6 stb.
CRI~AN V. 2000, Plan~a 75/3, 84/2.
CRI~AN V. 2003, 125, nr. 267.
CRI~ANI. 1969, Pl. XLIX/3.
CRI~AN V. 2000, Plan~a 26/8, 27 I 4.
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4. Szászfalu (Kézdivásárhely)-//I Közép és Középső határ
Szászfalutól DK-re, a Feketeügy bal partján egy enyhén emelkedő terület található, amit lll
Közép és Középső határnak hívnak. A lelőhely kiterjedése kb. 3,3 ha, ahonnan középső és késő
bronzkori, a Wietenberg és a Noua kultúrákba sorolható edény-, kőeszköz- és agyagtárgyak
töredékei kerültek elő (1. tábla/ 4).
Wietenberg kultúra
1. Fazekak
1.a. Hengeres falú fazekak
Megközelítőleg hengeres testkialakítású, függőleges falú edénytöredékek, amelyeket néha kihajló
peremmel láttak el (7. tábla/S). Anyaguk apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felületük
simított vagy érdes tapintású (7. tábla/7), díszítetlen. A Boroffka - TAlb edénytÍpust képviselik,
amelyre analógiákat a csákói (Cidu), 37 a kentelkei (Chintelnic) 38 stb. leletanyagokban találunk.
Valószínűleg ugyanebbe a csoportba sorolható a 8. tábla/6 képén látható töredék is, amelyet a
perem alatt húzódó benyomkodott bordával (Boroffka VE2) és a perem külső részét
bevagdosásokkal (Boroffka VDS) díszítették.
1.b. Gömbtestű fazekak
Az ebbe a csoportba tartozó edények befele hajló szájjal, de enyhén kifele hajló, lekerekített
peremmel rendelkeznek (Boroffka TA3a). Nyakuk Ívelt, testük gömbszerű kialakítást mutat.
Anyaguk apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felületük simított vagy érdes tapintású,
díszítetlen (7. tábla/6, 8), vagy a vállon és a peremen elhelyezkedő, benyomkodásos bordadísz
húzódik (Boroffka VE2) (7. tábla/1, 3). Két esetben figyelhetők meg vízszintes és egymástól
elválasztott ferde kanelúrák (Boroffka VA10) (7. tábla/9), valamint ezek mellé egy vízszintesen
bekarcolt vonal és búzaszem-alakú benyomkodások társulnak (Boroffka VA10, VDS) (6. tábla/S).
Az edények formájára analógiát a vajasdi (Oiejdea) 39 és a magyarvistai (Vi~tea) 40 leletanyagokban
találunk. 41
1.c. S-profilú fazekak
Négy töredéket sikerült azonosítani ebből az edénykategóriából. Anyaguk apró szemcséjű
homokkal soványított agyag, felületük simított (6. tábla/1). A perem egyenes (6. tábla /2) vagy
hegyes (7. tábla/10), a száj kifele hajlik. A száj külső részén (6. tábla/2), a nyaki részen (7.
tábla/10) és a fül alsó csatlakozásától induló, valószínűleg a váll-has határon végigfutó (8. tábla/2),
kör alakú benyomkodások figyelhetők meg (Boroffka VDS-6). Az utóbbi esetben ferde
kanelúrákkal is találkozunk (Boroffka VA11). A Boroffka által felállított edénytipológia TA4
csoportjába tartozik, amely a töredezettség miatt nem sorolható alkategóriákba. Analógiákat
találunk a besztercei (Bistri1a), a csákói (Cidu) 42 leletanyagokban.
2. Tálak
2.a. Karéjos tál
A terepbejárások során egy, a Boroffka TElc tÍpust képviselő lekerekített peremű karéjos tál
töredéke került elő. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete simított,

37

BOROFFKA 1994, Taf. 39/5.
BOROFFKA 1994, Taf. 27 /1-3. További analógiákért lásd BOROFFKA 1994, 121.
39
BOROFFKA 1994, Taf. 107/8.
40
BOROFFKA 1994, Taf. 144/9.
41
Az 6. Tábla/S képen látható edényhez hasonló darabokat N. Boroffka a T A3b tÍpusba sorolta (BoROFFKA
1994, Taf. 17/4, 75/8, 76/6), vagyis a hengeres nyakú edények közé. Szerintünk ez nem helytálló, mivel az
edénytípusnál felsorolt egyes analógiákon egyértelműen kivehető az edény Ívelt nyaka. Ezért láttuk célszerűnek a TA3a csoportba sorolni. További párhuzamok: ANDRITOIU 1992, 203, Pl. 35/8; CHIDIO~AN 1980,
Pl. 14/8.
42
BOROFFKA 1994, Taf. 12/1, Taf. 37/1, 10.
38
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43

díszítetlen (8. tábla/1). Párhuzamokat az edény alakjára a brassói (Bra~ov), a kisderzsidai
(Der~ida), valamint a szászsebesi (Sebe~) leletanyagokban találunk.
2. b. Hengeres nyakú tál
Az enyhén befele csapott peremű tál anyaga finom szemcséjű homokkal soványított agyag,
külső felülete simított, fényezett és díszítetlen (9. tábla/1). A Boroffka TF3a típust képviseli,
amelyre párhuzamokat a homoródalmási (Mere~ti), 46 a segesvári (Sighi~oara) 47 leletanyagok
szolgáltatnak.
2.c. Kis méretű, S-profilú tálak
Sekély tálak, hegyes vagy lekerekített, kihajló peremmel ellátott edénycsoport. Anyaguk apró
szemcséjű homokkal soványított agyag, felületük simított. A nyaki rész élesen elválik a váll-résztől.
A kidomborodó hasi részt ferde, egymást érő (7. tábla/ 4; Boroffka VAll) vagy egymástól
elválasztott kanelúrák díszítik (6. tábla/3, 8. tábla/3; Boroffka VAlO). A hasonló edényformák a
Boroffka TD3d-e típusokba sorolhatók. Analógiákat találunk a brassói (Bra~ov), 48 a csákói (Cidu), 49
a földvári (Feldioara), 50 a kisderzsidai (Der~ida), 51 a csáklyai (Cetea), 52 valamint a bükszádi (Bixad) 53
leletanyagokban.
3. Bögrék
3.a. S-profilú bögre
Ebbe a csoportba a Boroffka TC3e tÍpusú bögre sorolható, lekerekített peremmel, enyhén kifele
hajló szájjal, Ívelt nyakkal. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete simított,
fényezett. Díszítés nyomai fedezhetők fel, azonban a töredezettség miatt nem állapítható meg a
motÍvum pontos alakja. Magasított füllel látták el (7. tábla/2). Hasonló példányok ismertek a
baróti (Baraolt), 54 a csákói (Cidu) 55 és a kisderzsidai (Der~ida) 56 lelőhelyekről.
3.b. Ívelt falú bögre
Ez a típus a Boroffka TDlb tálakhoz hasonlít, azonban a tárgy mérete és füllel való ellátása
miatt célszerűbbnek láttuk a bögrék csoportjába sorolni. Lekerekítet peremű, Ívelt falú töredék,
magasított füllel látták el. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete simított,
díszítetlen (8. tábla/S).
4. Díszített töredékek
4.1. Oldaltöredék. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete simított. A
töredék alsó részén benyomkodott pontok (Boroffka VDS), felette Zahnstampelunggal kitöltött,
bekarcolt háromszögek vagy szögletes meánder-kampók (?) figyelhetők meg (Boroffka VC40) (6.
tábla/4).
4.2. Oldaltöredék. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete simított. A
nyakon egy vízszintes, alatta egymástól elválasztott függőleges kanelúrák figyelhetők meg (Boroffka
VAS), néhány kör alakú benyomkodással (6. tábla/6).
44

43

BOROFFKA 1994, Taf. 15/7-8.
CHIDIO~AN 1980, Pl. 21/8.
45
ANDRITOIU 1992, 201, Pl. 33/5-6.
46
BOROFFKA 1994, Taf. 96/8.
47
BOROFFKA 1994, Taf. 132/3.
48
BOROFFKA 1994, Taf. 19/2.
49
BOROFFKA 1994, Taf. 46/14, Taf. 49/5-6
50
BOROFFKA 1994, Taf. 78/2.
SI CHIDIO~AN 1980, Pl. 31/8.
52
ANDRITOIU 1992, 203, Pl. 35/11.
sJ DARÓCZI, DOBOS 2009, 193, Plate 11./1.
54
BOROFFKA 1994, Taf. 8/6.
ss BOROFFKA 1994, Taf. 43/14.
s6 CHIDIO~AN 1980, Pl. 18/7.
44
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4.3. Oldaltöredék. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete simított. A
töredék felső részén ferde kanelúrák (Boroffka VA11), azokon félköríves formát alkotó
beszúrkodások figyelhetők meg (8. tábla/4).
4.4. Oldaltöredék. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete érdes tapintású.
Kívül „szarvszerű" tapasztott díszítés figyelhető meg (8. tábla/7). Hasonló (?) leletek kerültek elő
Brassóból (Bra~ov).
4.5. Oldaltöredék. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete simított. A
díszítés bekarcolt vonalakból áll, amely nagy valószínűséggel Ún. „futó kutyákat" (laufender Hund)
alkot (Boroffka VD30). Párhuzamot legközelebb Barótról (Baraolt) ismerünk. 58 (9. tábla/2).
4.6. Oldaltöredék. Anyaga finom szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete simított,
törésfelülete rétegződést mutat. Kívül sűrű beszúrkodásokkal kialakított függő háromszög
figyelhető meg, amelyet kör alakú beszúrkodásokkal töltöttek ki. A díszítés alapján feltételezzük,
hogy a töredék egy, a Costi~a kultúrába sorolható edényből származik és import tárgyként került
az egykori településre. 59 Hasonló motívumokkal találkozunk a csíkpálfalvi (Pauleni) 60 vagy a
moldvai Poduri 61 és Bogdane~ti 62 lelőhelyeken (9. tábla/4).
Noua kultúra
1. Fazekak
A fazekak csoportját a kultúrára jellemző, zsákszerű edények alkotják. Egyenes vagy lekerekített
peremmel látták el, anyaguk apró vagy nagy szemcséjű homokkal soványított agyag. Égetésük
oxidáns vagy reduktáns környezetben történt, törésprofiljuk gyakran rétegződést mutat. Felületük
érdes tapintású. A díszítés szegényes, általában a perem közelében egy borda húzódik (10. tábla/ 4,
8), amelyet néha benyomkodásokkal láttak el (10. tábla/9, 11). Megtalálhatók a bordán (10.
tábla/2) vagy a borda alatt (10. tábla/1) kialakított bütykök is. A fazekakon néha fület alakítottak
ki (10. tábla/3). Hasonló edényekkel és díszítőelemekkel találkozunk a szászsebesi (Sebe~) vagy az
alvinci (Vintu de Jos), 63 a tru~e~tii, a garbovati és a doinai 64 lelőhelyeken.
2. Tálak
Az előkerült tálak töredékei alapján elmondható, hogy a perem kialakítása egyenes, vagy befele
csapott, Ívelt falú, apró szemcséjű homokkal soványított agyagból készült, néha simított felületű
edények. A díszítés, akárcsak a fazekak esetében szegényes: közel a peremhez az edény falából
kihúzott (10. tábla/6), vagy benyomkodásokkal díszített, tapasztott bordák figyelhetők meg (10.
tábla/7). Egy esetben az edény falára bordadísz helyett egy bütyköt tapasztottak (10. tábla/10).
3. Díszített töredékek
3.1. Csésze (?) oldaltöredéke. 65 Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete
feketére égett, simított. A töredék felső részén egy vízszintes, alatta három ferde kanelúra figyelhető
57

57

BOROFFKA 1994, Taf. 16/5-6.
SZÉKELY Zs. 1999, 45, Plan~a 11./1.
59
Ezt bizonyítja továbbá, hogy a területen (eddig) nem került elő a Costi~a kultúrát képviselő edényforma,
Így szerintünk kizárható egy annak tulajdonÍtható település réteg.
6
° CAVRUC, DUMITROAIA 2001, Plan~a 67/5-6, Plan~a 68/3, 7-8. A csíkpálfalvi leleteket a korábbi szakirodalom a Ciomortan kultúrába sorolta, az újabb kutatások azonban egyre jobban hajlanak afele, hogy az
említett „kultúra" a Costi~a műveltség egy helyi változata. Lásd pl.: POPA 2005, 125 skk., VULPE 2001, 9-12.
61
CAVRUC, DUMITROAIA 2001, Plan~a 32/2, Planp 33/1, Planp 34/1-2.
62
FLORESCU M. 1966, 61, Fig. 12/2-3, 6. A szerző a leletanyagot a Monteoru kultúra lcJ kerámiájának
tulajdonítja, azonban egyértelműen Costi~a töredékekkel állunk szemben.
63
ANDRITOIU 1992, 220, Pl. 52/ 1, 3-4, 10.
64
FLORESCU A. 1964, 149, Fig. 2/3, 8; 151, Fig. 3/1; 166, Fig. 14/2-3, 6.
65
Egyes kutatók szerint a Noua kultúra népessége csak a csészéket díszÍtette kanelúrákkal: FLORESCU A.1964,
156.
58
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meg (10. tábla/12). Valószínűnek tartjuk, hogy a díszítés hasonló az Alvincen 66 vagy a Gidófalván67
előkerült edényeken látható motívumokhoz.
3.2. Fültöredék. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete szürkére égett,
érdes tapintású. A felső részén egy gomb-szerű bütyköt alakítottak ki (10. tábla/S). Hasonló
fülekkel találkozunk a szászsebesi (Sebe§), 68 a mezőerkedi (Archiud) 69 lelőhelyeken, amelyek
gyakran magasított, két füllel ellátott edényeken jelennek meg és a Noua-kultúra egyik
meghatározó elemének tekinthetők.
A továbbiakban bemutatott tárgyak nem köthetők kultúrához, általánosan elterjedtek voltak a
bronzkor folyamán és nem csak egy adott területen használták őket.
1. Agyagnehezék
Csonkagúla alakú nehezék, alsó része hiányzik. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított
agyag, felülete érdes tapintású. Az egyik oldalán, átlyukasztották, a középponttól a furat más
irányba kanyarodik (6. tábla/7). A középső bronzkori lelőhelyek anyagában is ismert tárgyak a
Boroffka féle TT13c vagy d típusba sorolható. Az ásatások során hasonló tárgyak kerültek elő
Kisderzsidáról (Der§ida),7° Celnáról (Telna) és Déváról (Deva). 71
2. Kőeszközök
2.1. Kőbalta töredék
Nyéllyukkal ellátott, csiszolt, csonka kúp alakú felső résszel rendelkező kőbalta töredéke. A
balta alakjáról, töredezettsége miatt, nem rendelkezünk pontosabb információkkal (9. tábla/2). A
balta "fokán" jól kivehetők a használati nyomok. 72
2.2. Görbe kőkések (.2)-Krummesser
Homok- vagy egyéb (kvarc?) kőből készült tárgyak, amelyek "belső", homo.rú oldalát
csiszolással tették élessé (9. tábla/5-7). Ezek a tárgyak nem köthetők kultúrákhoz, 73 sőt az egész
bronzkor időszakát lefedik,7 4 így kronológiai értékkel sem bírnak. Hasonló tárgyak ismertek a kora
bronzkori Schneckenberg,7 5 a középső bronzkori Wietenberg76 és Monteoru, 77 valamint a késő
bronzkori Noua kultúrákból. 78
5. Szentkatolna-Városi út jobb oldala l. 79
Kézdivásárhely DK-i végében, a DJ 121 muut bal oldalán található egy szennyvíztisztÍtÓ
létesítmény, amely egy terasz alján épült. Az Út és a létesítmény közti területet Városi út jobb
oldalának hívják. A földmunkák során sok, azonban töredezett késő bronzkori (Noua kultúra?)
kerámia került elő (1. tábla/5). 80
66

ANDRITOIU 1992, 220, Pl. 52/ 8, 221, Pl. 53/3.
SZÉKELY Z. 1978, 36, Fig. 4/1.
68
ANDRITOIU 1992, 220, Pl. 52/ 9.
69
MARINESCU 1986, 50, Fig. 4/4.
7
CHIDIO~AN 1980, Pl. 38/4.
71
ANDRITOIU 1992, 45. További analógiákért lásd BOROFFKA 1994, 177.
72
A „rongálás" egyértelműen a használat és nem a földmunkák során keletkezett, mert a tárgy más felületei
nem mutatnak hasonló nyomokat.
73
BOROFFKA 1994, 218.
74
FLORESCU M. 1966, 57.
75
PROX 1941, Tafel XXIX/1-6.
76
BOROFFKA 1994, Taf. 76/8; Taf. 117/1.
77
FLORESCU M. 1964, 115; FLORESCU M., BUZDUGAN 1972, 152, Fig. 39.
78
FLORESCU A. 1964, 158 skk.
79
A Feketeügy és a Kászon patak teraszát az országútig nevezik így, Kézdivásárhely és Szentkatolna között.
Mivel a dűlőben több lelőhely is ismert, ezeket római számokkal jelöltük.
80
Az előkerült kerámia alapján nem sikerült egyértelmű analógiákat találni az anyag töredezettsége miatt, de
az edények anyaga, égetése, kialakítása a késő bronzkori datálás mellett szól.
67
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A töredékek nagy része valószínűleg fazekakból származik (11. tábla/1-6). Lekerekített vagy
egyenes peremkialakításúak, anyaguk apró szemcséjű homokkal soványított agyag, égetésük
egységes, általában szürke. Felületüket simÍtották, néha fényezték. Egy esetben figyelhető meg
díszítés (?): a perem alatt két párhuzamos, vízszintes hornyolás húzódik (11. tábla/1). Két
peremtöredék azonosítható tál darabjaként: egyenes és lekerekített peremkialakítású, apró
szemcséjű homokkal soványított agyagból készült, barnás-szürkére égetett, simÍtott felületű,
díszÍtetlen töredékek (11. tábla/7-8). A 11. tábla/9 képén látható töredéket magasított füllel
ellátott csésze darabjaként azonosítottuk. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag,
pereme lekerekített, nyaka Ívelt, teste kidomborodik. Egységesen feketére égett, felülete simított.
Három töredéken figyelhető meg díszÍtés, amelyet sima (11. tábla/11-12), illetve benyomkodásos
(11. tábla/10) bordadísz alkot.
6. Szentkatolna- Városi út jobb oldala II. 81
A Kézdivásárhely és Szentkatolna között felépített borvíztöltődével szemben, a DJ 121 bal
oldalán található a Városi út jobb oldala nevű dűlő, a Feketeügy egy magas teraszán. Terepbejárás
során a Noua és a Marosszentanna-Csernyahov kultúrákba sorolható leletanyagot gyűjtöttünk. A
talaj, ahonnan a Noua leletanyag került elő, világosabb és az összetétele is más, hasonlít a hamuval
kevert talajhoz, ezért valószínűnek tartjuk, hogy a földmunkák során egy zolniki tÍpusú településréteget bolygattak meg (1. tábla/6-6a).
Noua kultúra
1. Fazekak
Befele hajló szájú, enyhén kifele hajló, hegyes peremmel ellátott peremtöredék, kidomborodó
hasi résszel. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete világosszürkére égetett,
simÍtott és fényezett. Díszítetlen (12. tábla/3). Hasonló edényformát ismerünk a Segesvár
(Sighi§oara)-Szőlő-hegy lelőhely Noua leletanyagában, 82 ugyanakkor a Wietenberg kultúra körében
is előfordul. 83
Egy másik fazéktípus a zsákszerű edények csoportjába tartozik, anyagát nagy szemcséjű
homokkal soványÍtották, sötétszürkére égett, felülete durva tapintású. A perem lekerekÍtett,
enyhén kihajlik. Alatta egy bordadísz fut körbe, ez alatt bütyköt alakítottak ki (12. tábla/2). A
harmadik fazékdpus pontos alakjáról nem rendelkezünk elég információval, de valószínűleg a
kidomborodó hasú, magasított füllel ellátott edények csoportjába sorolhatÓ. 84 Anyaga finom
szemcséjű homokkal soványÍtott agyag, felülete szürkére égett, simított és fényezett, díszÍtetlen (12.
tábla/1).
2. Tálak
Ívelt falú, lekerekÍtett peremű, apró szemcséjű homokkal soványított agyagból készült edények.
Felületük durva tapintású, a perem alatt egy benyomkodásokkal vagy bütyökkel ellátott borda
húzódik (12. tábla/ 4, 6), néha simították és fényezték (12. tábla/S). Hasonló edények kerültek elő
a szászsebesi (Sebe§) 85 és a garbova1ii 86 lelőhelyekről.
3. Csészék
Két csésze töredékét sikerült azonosÍtani, amelyek a finom kerámiacsoportba sorolhatók:
anyaguk finom szemcséjű homokkal soványított agyag, felületük simÍtott és fényezett, díszÍtetlen
Az 1. Táblán 6a. alatt jelzett területen is kerültek elő kerámiatöredékek a népvándorlás korából, azonban ez,
véleményünk szerint, a 6. ponthoz kapcsolható, annak ellenére, hogy viszonylag távol esnek egymástó!, és a két
pont között eddig nem került elő leletanyag. Az egymást közti viszonyt a későbbi kutatások dönthetik el.
82
BOROFFKA, BOROFFKA 2006, 600, Fig. 1077/15-16.
83
BOROFFKA 1994, Taf. 2/1, Taf. 10/2, Taf. 122/4, 7.
84
ANDRITOIU 1992, 225, Pl. 57 /II.
85
ANDRITOIU 1992, 224, Pl. 56/1.
86
FLORESCU A. 1991, 241, Fig. 69/55.
81
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(12. tábla/7, 8). Az egyik töredéket magasított szalagfüllel látták el (12. tábla/8), valószínűleg az
oltszemi (Olteni) 87 csészékhez hasonló leletről van szó.
4. Díszített töredékek 88
Egy tál (fazék?) magasított fültöredéke. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag,
felülete barnás-vörösre égett, simított és fényezett. A fül keresztmetszete háromszög alakú, tetején
egy kiemelkedő bütyköt alakítottak ki (12. tábla/9). Hasonló leletekkel találkozunk a tatárlaki
(Tartaria), a szászsebesi (Sebe~) és a gyulafehérvári (Alba Iulia) 89 leletanyagokban. Továbbá előkerült
egy széles, függőleges kanelúrákkal díszített oldaltöredék (11. tábla/13), valamint egy
peremtöredék, amelyen egy függőleges bevagdosásokkal ellátott borda húzódik (11. tábla/14).
Marosszentanna-Csernyahov kultúra
1. Fazék
Gyors fazekaskorongon, apró szemcséjű homokkal soványított agyagból készült, szürkére
égetett fazék válltöredéke. Felülete érdes tapintású, a vállon párhuzamos, vízszintes vonalak futnak
körbe (12. tábla/10). Párhuzamok ismertek a csíkszentsimoni (Sansimion) lelőhelyről 90 és a
mihala~enii temetőből.

91

2. Tálak
Gyors fazekaskorongon készült, egyenes vagy befele csapott, vastagított peremmel ellátott tálak
töredéke (12. tábla/11-12). Anyaguk finom szemcséjű homokkal soványított agyag, egységesen
szürkére égetett, simított és fényezett felülettel. Az egyik töredéken a nyak-váll határon vízszintes
borda húzódik (12. tábla/12). 92 Egy másik csoport az ugyancsak gyorskorongon készült kihajló,
lekerekített vagy egyenes peremű bitronkonikus tálak, amelyek anyagát iszappal vagy morzsolt
kerámiával soványították és szürkére vagy világosbarnára égették (13. tábla/1-2). Hasonló
tárgyakat ismerünk a székelykeresztúri (Cristuru Secuiesc) 93 vagy a moldvai Mihala~eni
94

lelőhelyekről.

3. Tároló edény
Krausengefasse típusú, gyors és lassú fazekaskorongon, apró szemcséjű homokkal soványított
agyagból készült hombárok peremtöredékei. Felületük szürkére égetett, simított, díszítetlen.
Törésprofiljuk rétegződést mutat (12. tábla/13, 13. tábla/3). Hasonló töredékek kerültek elő
Sepsiszentgyörgyről (Sfantu-Gheorghe), 95 Bögözről (Mugeni) 96 és Székelyudvarhelyről (OdorheiuSecuiesc).97
Egyetlen töredéken sikerült megfigyelni hullámvonal díszítést (13. tábla/S).
7. Szentkatolna- Városi út jobb oldala Ill
Szentkatolna Kézdivásárhely fele eső végében, a Székely Kapu műemléktől kb. 180-190 m-re
ÉNY-ra található egy magas terasz, amelynek nyugati vége erodálódott. A terepbejárások során
sikerült azonosítani egy kb. 50 cm vastag kultúrréteget, amelyből számos kézzel és gyorskorongon

87 CIUGUDEAN 2010, 192, Pl. VIIl/1-4, 6.
88 Oldaltöredékeken gyakori a seprűdíszítés, azonban a töredékek jellegtelen volta miatt ezeket nem
szerkesztettük táblába.
89 ANDRITOIU 1986, 37, Fig. 4/4, 6, 8, 11.
90 BOTÁR 2011, 38, 14. Tábla/10.
91 SOVAN 2009, Plan~a 23/M 36/7; Planp 27/M 43/5 stb.
92
Analógiákért lásd: BOTÁR 2011, 35, 11. Tábla/6; KÖRÖSFŐI 2011, 149, 15. Tábla/2; SOVAN 2009, Plan~a
115/M 212/5, Plan~a 148/M 264/10.
93 KÖRÖSFŐI 2011, 148, 14. tábla/3.
94 SOVAN 2009, Plan~a 194/M 351/8; Plan~a 213/M 378/27.
95 SZÉKELY Z. 1969, 27, Plan~a XII/1, Planp XVl/6.
96
KÖRÖSFŐI 2011, 140, 6. Tábla/4.
97 KÖRÖSFŐI 2011, 158, 24. tábla/8.
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készült edénytöredék és egy viszonylag ép fazék került napvilágra. A lelőhely területén a felszínen
csupán néhány jellegtelen töredéket sikerült gyűjteni. Az edények kivitelezése alapján elmondható,
hogy az egykori település a La Tene kultúrához köthető (1. tábla/S).
1. Fazekak
Két fazéktípust különböztetünk meg: az egyik egy kézzel készült, kihajló peremű, Ívelt nyakú,
csapott vállú, kidomborodó testű fazék. Anyaga apró szemcséjű homokkal soványított agyag,
felülete kívül-belül simított, vöröses-szürkére égett, törésfelülete rétegződést mutat. A hasi részen
egymással szemben négy bütyköt alakítottak ki, míg a vállon, ugyancsak egymással szemben, kétkét „U" ill. „fordÍtott U" tapasztott díszÍtés figyelhető meg (14. tábla/1). 98 A fazékra legközelebbi
analógiát Székelyszáldobosról (Dobo~eni) 99 és a Szatmár megyei Csomaközről (Ciume~ti) 100
ismerünk.
Egy másik fazéktípus az egyenes peremű, enyhén kihajló szájú, csapott vállú edény. Anyaga
apró szemcséjű homokkal soványított agyag, felülete kívül-belül érdes tapintású, vöröses-barnára
égetett, törésfelülete rétegződést mutat. A vállon ferdén és függőlegesen bekarcolt vonalak
húzódnak (14. tábla/2). Hasonló edény ismert Ojtozból (Oituz), 101 Sepsiszentgyörgyről (SfantuGheorghe) 102 és a Kárpátokon kívüli Gradi~tearól.
A gyűjtés során, ugyancsak a rétegből előkerült egy kézzel készült, valószínűleg bitronkonikus
edény fenéktöredéke, amelynek pontos formáját nem sikerült meghatározni. Anyaga finom szemcséjű homokkal és morzsolt kerámiával soványított agyag. Külső és belső felülete sötétszürke,
törésfelülete vörös, kívül simÍtott és fényezett, díszítetlen (14. tábla/3).
2. Szűrőedény
Gyors fazekaskorongon készült kihajló szájú, kidomborodó vállú szűrőedény oldaltöredéke.
Anyaga iszappal és finom szemcséjű homokkal soványított agyag, szürkére égetett, külső és belső
felületét vékony agyagréteggel vonták be, amelyet simítottak. Az analógiák alapján valószínűnek
tartjuk, hogy füllel is rendelkezett (14. tábla/4). Hasonló tárgyak ismertek a bükszádi (Bixad), 104 a
homoródalmási (Mere~ti), 105 a segesvári (Sighi~oara) 106 vagy a gradi~teai 107 leletanyagokból.
103

8. Torja-Vármegye 2
A Kézdivásárhelyt Tarjával összekötő DJ 113 műútról, a torjai római-katolikus templommal
szemben egy földút fordul jobbra, amely majdnem egyenesen halad ÉK fele. Amiután áthalad a
Torja-patakon, kb. 200 m után két ágra szakad, az elágazástól kb. 150 m-re É-ra található a
Vármegye 2 nevű dűlő. A területen a mezőgazdasági munkálatok során nagy mennyiségű, korai
neolitikus, a Starcevo-Körös kultúrába sorolható kerámia került felszínre (1. tábla/9).
1. Fazekak
Ebbe a csoportba olyan lekerekített peremű, hengeres nyakú töredékek tartoznak, amelyek
anyagát apró szemcséjű homokkal és/vagy pelyvával soványÍtották (15. tábla/1-2). Felületük érdes
tapintású, vöröses-barnára égett, egyes esetekben törésprofiljuk rétegződést mutat. DíszÍtés egy töredéken figyelhető meg, amelyet benyomkodásokkal ellátott bütyök alkot (15. tábla/6).

Peremátmérő: 14-15 cm, fenékátmérő: 11-12 cm, magasság: 27,5 cm, maximális átmérő (bütykökkel): 25 cm.
CRI~AN1. 1969, Pl. XXXII/4; Pl. CXXXIX/3.
100
CRI~AN1. 1969, Pl. XXIX/10.
101
CRI~AN V. 2000, Plan~a 22/3.
102
CRI~AN V. 2000, Plan~a 23/8.
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SiRBU 1996, Fig. 43/2; Fig. 71/6.
CRI~AN V. 2000, Plan~a 59/1.
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CRI~AN V. 2003, 125, nr. 268.
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CRI~AN1. 1969, Pl. LVl/3.
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SiRBU 1996, Fig. 86/ 1.
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Párhuzamokat találunk a szászszerdahelyi (Miercurea Sibiului)1°8 vagy a toqa1 (furia) 109
leletanyagokban.
2. Tál
Ezt a csoportot egy nagyméretű tál lekerekített, enyhén behajló peremtöredéke képviseli,
amelynek anyagát apró szemcséjű homokkal és pelyvával soványították. Törésfelülete rétegződést
mutat. A peremet, egymástól kb. 2 cm-re, kör alakú benyomkodásokkal díszítették (15. tábla/3).
Hasonló tárgyak kerültek felszínre a szászszerdahelyi (Miercurea Sibiului) 110 ásatások során.
3. Talpas edények
Ebbe a csoportba a csőtalpas kialakítású, apró szemcséjű homokkal és/vagy pelyvával
soványított agyagból készült tárgyak sorolhatók. Égetésük viszonylag alacsony hőmérsékleten
történt, törésfelületük rétegződést mutat. Felületük érdes tapintású (15. tábla/S), néha egy vékony
agyagréteggel vonták be, amelyet simítottak (15. tábla/7, 9). Az előkerült leletanyag díszítetlen.
Analógiákat találunk a torjai (furia), 111 a radnóti (Iernut), 112 a bácstoroki (Gura Baciului) 113 vagy a
lombfalvi (Limba) 114 leletanyagokban.
4. Díszített töredékek
A gyűjtés során több díszített töredék is került elő: ilyen az 15. tábla 4. és S. képén látható
körömbecsípkedéses töredékek 115 vagy a lefele néző kimetszett háromszögek (15. tábla/10). Egy
másik töredék szarvra emlékeztet, amelyhez hasonlót a bácstoroki (Gura Baciului) korai neolitikus
településről ismerünk (15. tábla/11). 116
9. Torja-Vármegye-Mogyorós
A Torja keleti végében található Székely Kapu műemléktől kb. 1100 m-re ÉK-re, egy mezei Út és
a Torja-patak közti teraszon húzódik a Vármegye-Mogyorós nevű dűlő. A terület művelés alatt áll,
terepbejárások során számos réz- (Erősd kultúra) és bronzkori (valószínűleg Wietenberg kultúra)
kerámiatöredék került elő (1. tábla/10).
Erősd kultúra

1. Tálak

Lekerekített vagy hegyes peremkialakítású, Ívelt és egyenes falú töredékek, amelyeknek anyagát
finom szemcséjű homokkal soványították. Égetésük barna, szürke és vörös, felületük simított (16.
tábla/2, 4-5). Egy esetben találkozunk megvastagított peremmel (16. tábla/2), míg egy másik
töredék külső felületén vörös és fekete festés nyomai figyelhetők meg (16. tábla/S). Analógiák az
oltszemi (Olteni) lelőhelyen találhatók. 117
2. Csésze
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LUCA ET AL. 2008, 36, Fig. 4/1.
CIUTÁ M. 1997, 29, Pl. XV/4.
110
LUCA ET AL. 2008, 36, Fig. 4/5; 40, Fig. 7/ 4a-4b.
111
CIUTÁ M. 1997, 23, Pl. IX/1-7.
112
VLASSA 1970, 172, Fig. 6/11-12.
113
LAZAROVICI, MAXIM 1995, Fig. 47 /5; Fig. 50/4-5.
114
CIUTÁ B. ET AL. 2007, 29/11.
115
Analógiákat találunk a környéken a torjai (Turia - SZÉKELY Z. 1996, 113, Figura 11/2; CIUTÁ 1997, 29, Pl.
XV/8), a vargyasi-szorosi (Cheile Varghi~ului - CIUTÁ 1997, 28, Pl. XIV/7.) vagy a lécfalvi (Let-Varhegiu SZÉKELY Z. ET AL. 1951, Pl. VII/5-6.) leletanyagokban, de ugyanúgy megtalálhatók a magyarországi
lelőhelyek anyagában is Oásd pl. ÜROSS 2007, 548, Fig. 27.42/1-8; PALUCH 2010, 23, 2. kép/S, 8; 3. kép/8.).
116
LAZAROVICI, MAXIM 1995, Fig. 23/1.
117
LÁSZLÓ 1911, 190/10. Kép/13.
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Lekerekített peremű, kihajló szájú, finom szemcséjű homokkal soványított agyagból készült
típus. Feketére égetett, simított, matt fényezésű, díszítetlen felülettel (16. tábla/3). Párhuzamokat
ismerünk Oltszemről (Olteni). 118
3. Meghatározatlan típus
Fazék, tál esetleg fedő oldaltöredéke. Anyaga finom szemcséjű homokkal soványított agyag,
égetése oxigendús környezetben történt. Egységesen világosbarnára égett. Külső felületén egy
vízszintes, kis méretű fül helyezkedik el, belül vörös festéknyom figyelhető meg (16. tábla/1).
Bronzkor
1. Fazekak
Lekerekített vagy hegyes, vastagított, kihajló peremű, apró szemcséjű homokkal soványÍtott
agyagból készült edények peremtöredéke. Felületük szürkére égetett, simított, díszítetlen (16.
tábla/7-9). Egy másik típus a befele hajló szájú fazék, hol a töredék pereme alatt kb. 1,5 cm-re
benyomkodott, vízszintes bordadísz húzódik. A perem és a borda közti részt simÍtották és
fényezték akárcsak az edény belső felületét, míg a borda alatti felület érdes tapintású (16. tábla/6).
2. Tál
Lekerekített peremű, Ívelt falú, finom szemcséjű homokkal soványÍtott agyagból készült tál
töredéke. Felülete világos barnára égetett, simított, díszítetlen.
Következtetések
Vidékünkön az első szedentáris településeket a Starcevo-Körös kultúra népessége hozta létre, ők
voltak az elsők, akik állattenyésztéssel és mezőgazdasággal foglalkoztak, valamilyen szinten
elszakadva a természet által nagyban befolyásolt életkörülményektől. A kultúra megjelenése a
Felsőháromszéki-medencében nagy valószínűséggel a III. fázis második felére tehetŐ.
A jövőbeni
kutatások megerősíthetik vagy cáfolhatják ezeket a feltételezéseket. Az általunk felsorolt analógiák
úgy a III., mint a korábbi fázisokban is megjelennek, 120 ezért a bemutatott leletanyag nem alkalmas
szűkebb kronológiai határok meghúzására. A települések általában folyóvizekhez közel, teraszokon
helyezkednek el, a kultúra képviselői néha árterületeken vagy barlangokban is megtelepedtek. 121 A
Torja- Vármegye 2 lelőhelyen található település a Torja-patakhoz közel, egy teljes mértékben
árvízmentes teraszon helyezkedik el.
A Torja-Vármegye-Mogyorós lelőhelyen előkerült Erősdi kultúra leletanyaga csak kulturális
besorolást tesz lehetővé. Ami a késő rézkori Cotofeni kultúra töredékeit illeti, nem áll
szándékunkban két töredékből datálni a települést, egyrészt mert kevés a leletanyag, másrészt mert
sem az edényformák sem a díszítőelemek nem specifikusak.
Térségünkben a középső bronzkort képviselő Wietenberg kultúra egy újabb települése vált
ismerté a Feketeügy árterületének egy alacsony kiemelkedésén (Szászfalu-Ill Közép és Középső
határ). 122 Az előkerült leletanyag alapján számos edényformát és díszÍtŐmotívumot sikerült
azonosítani, amelyek segítenek az egykori település minél pontosabb kronológiai behatárolásában.
A Boroffka T A3a, TA4 típusú fazekak és a TDlb, illetve TD3d-e típusú tálak a kultúra majdnem
teljes fejlődését végigkísérik, Így nem bírnak kronológiai értékkel. 123 Ugyanez mondható el a VAl011, VDS-6 és VE2 díszÍtőelemekről is. 124 A 6. tábla/S. képén lévő kis méretű edényhez hasonlókat
119
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LÁSZLÓ 1911, 196/23. Kép.
CIUTÁ M. 1997, 15. Továbbá lásd a felsorolt bibliográfiát.
120
LUCA ET AL. 2008, 11 sk.
121
CIUTÁ B. ET AL. 2007, 21.
119

A Torja-Vármegye-Mogyorós lelőhelyről előkerült bronzkori töredékek valószínű, hogy ugyancsak ebbe a
sorolhatók, legalábbis az S-profilú fazekak erre engednek következtetni. Azonban díszítő- és
egyéb meghatározó elemek hiányában e kérdés eldöntése a jövőbeli kutatásokra hárul.
122

műveltségbe
123
124

BOROFFKA 1994, 249.
BOROFFKA, 1994, 249.
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más kutatók a II-III. fázis „termékeinek" tekintik. 125 A TAlb fazék és a TElc karéjos tálak a kultúra
II. (B) szakaszában jelennek meg és az utolsó periódusban is használatban maradnak. 126 Ugyanekkor
jelennek meg bekarcolt, Ún. „futó-kutya" díszítések (VDJ0). 127 Vidékünkön az utolsó, III. (C)
szakaszt képviselő edénytípusok a TC3e alakú csésze és a TF3a alakú tálka. 128 A III. periódushoz
sorolható VC40 129 (?) tÍpusú díszítés azon ritka, Ún. Zahnstampelunggal díszített töredékek közé
tartozik, amelyek megjelennek a Felsőháromszéki-medencében. A fent leírtak alapján
elmondhatjuk, hogy az egykori település nagy valószínűséggel a kultúra II/B (közepe-vége?) és a
III/C (eleje?) szakaszában volt lakott. A II. fejlődési szakasz mellett szól a Costi~a töredék, amely
import lehet a lelőhelyen. 130 Úgy véljük, hogy a Wietenberg településre rátelepedett Noua kultúra
megszakította a további, hosszabb fejlődést és nem tartjuk kizártnak, hogy a fejlett III. periódusra
131
jellemző diszítőelem egy import edényből származik. Jelen esetben nem szeretnénk messzemenő
következtetéseket levonni terepbejárásból származó töredékekből, csupán rávilágítani arra, hogy a
Felsőháromszéki-medencében talán már a III. periódus elején megjelent a Noua kultúra népessége,
megszakítva a középső bronzkori népesség fejlődését.
A késő bronzkori Noua kultúra jellegzetes leletanyagát főleg a zsákszerű, általában a nyakon
végig futó vízszintes bordával ellátott edények, a magasított, kétfülű csészék, valamint a bütykös
füllel ellátott edények alkotják. Azt azonban, hogy ezek a lelőhelyek a kultúra melyik fejlődési
szakaszába sorolhatók, nem sikerült meggyőzően eldönteni. Hajlunk arra, hogy a már kifejlődött,
II. szakasz településeivel állunk szembe, erre utalnak a ferde vagy egyenes kanelúra díszítések és a
töredékek kialakítása, felületkezelése (Szászfalu (Kézdivásárhely)-/JJ. Közép és Középső határ;
Nyújtód (Kézdivásárhely)-Hosszú Vencel, Fábián Ferenc és Rigó János telke). Az előkerült bütykös
fülek (Szászfalu (Kézdivásárhely)-/II. Közép és Középső határ; Szentkatolna- Városi út jobb oldala Jl)
nem bírnak meghatározó kronológiai értékkel, de inkább egy fejlett periódusra utalnak. A
települések alacsony (Szászfalu) vagy magas teraszokon (Nyújtód, Szentkatolna), folyóvízekhez
közel helyezkednek el, ez megegyezik az eddig ismert települési formákkal. 132
A La Tene kultúrába sorolható Szentkatolna- Városi út jobb oldala III. lelőhelyen előkerült
edények párhuzamainak egy részét (a fazekakat) a Kr. e.-i III-II. századi leletanyagokban, 133 míg
másokat a II-I. századiak között találjuk meg. 134 A szűrőedények a Kr. e.-i II-I századokban
jelentkeznek, azonban a gyors fazekaskorongon készültek az I. századi objektumokból
származnak, 135 sőt még a Kr. u. I. században is használatban maradnak. 136 A Nyújtód-Hosszú Vencel,
Fábián Ferenc és Rigó János telke lelőhelyen előkerült talpas (?) tálak analógiái a Kr. e.-i II-I.
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MUNTEANU 2010, 183.
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századokra keltezhetők. 137 A leletanyag alapján úgy véljük, hogy a bemutatott késő vaskori
települések valamikor a Kr. e.-i II. században létesülhettek és valószínűleg a Kr. e.-i I. században is
használatban voltak.
A Marosszentanna-Csernyahov kultúrába sorolható települések viszonylag nagy mérete és
elhelyezkedése az árvízmentes teraszokon jól beleillik az eddig ismert képbe. 138 Mivel a leletanyagot
nagy részben kerámia képezi, ezért szűkebb kronológiai behatárolás nem, csupán a kulturális
besorolás lehetséges. A bemutatott kerámiák analógiái alapján a lelőhelyek a Kr. u.-i IV. századra
keltezhetőek. A Kézdivásárhelyen talált púpos csontfésűt a Kr. u. IV. század második felére - V.
század elejére keltezik a kutatók. 139 A Felsőháromszéki-medencében nagy szabású, a IV. századi
megtelepedést érintő feltárások nem folytak a Réty-Telek ásatás kivételével. 14° Kisebb, szondázó
jellegű ásatásokból ismerünk leletanyagot Csernátonból (Cernat) 141 és Sepsibesenyőről (Padureni). 142

Köszönetnyilvánítás
Itt szeretném megköszönni az egyes települések topográfusainak segítségét a dűlők neveinek
azonosításában: Szekeres István (Kézdivásárhely és Szászafalu), Molnár Gyula (Szentkatolna), Mátis
Benedek (Torja). Ezen kívül hálával tartozom Botár István (Csíki Székely Múzeum) és Sztáncsuj
Sándor József (Székely Nemzeti Múzeum) régészeknek a leletanyagok azonosításában nyújtott
segítségükért.

Rövidítésjegyzék
Acta (Siculica)
Acta Siculica
Aluta
Angustia
Apulum
ArhMold
ATS
BAHM
BAM
BCSS
BiblThrac.
BMN
CCA
CCD]
CsSzMÉ
Dolgozatok
MCA
MIMK

Acta (Siculica). A Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum
Évkönyve (1996-2006), Sepsiszentgyörgy.
A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve {2007-), Sepsiszentgyörgy.
Aluta. Studii ji Comunicari. Tanulmányok és közlemények,
Sepsiszentgyörgy.
Muzeul Carpatilor Rasariteni, Sfantu-Gheorghe.
Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba-Iulia.
Arheologia Moldovei, Bucure§ti.
Acta Terrae Septemcastrensis, Sibiu.
Bibliotheca A rchaeologica „Hierasus" - Monographica, Boto§ani.
Brukenthal. Acta Musei, Sibiu.
Buletinul Cercurilor Stiintifice Studenfejti, Alba-Iulia.
Bibliotheca Thracologica, Bucure§ti.
Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
Cronica Cercetarilor Arheologice din Románia, Bucure§ti.
Cultura ji Civilizafie la Dunarea de ]os, Calara§i.
Csíki Székely Múzeum Évkönyve, Csíkszereda.
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából,
Kolozsvár.
Materiale ji Cercetari A rheologice, Bucure§ti.
Molnár István Múzeum Kiadványai, Székelykeresztúr.

CRI~AN v. 2000, 130.
BOTÁR 2011, 16 skk; KÖRÖSFŐI 2011, 96 skk.
139
KÖRÖSFŐI 2008, 195 sk; KÖRÖSFŐI 2011, 99. A hasonló csontfésűket 0. L. Sovan a 3e típusba sorolta és a
II. temetkezési fázishoz köti (SOVAN 2009, 186), ami a Kr. u. IV. század közepén lezárul (SOVAN 2009, 190).
140
SZÉKELY Z. 1969, 50-60.
141
REPCOV 1998, nr. 177, 190; SZÉKELY Zs. 2007b, 54-55, 82-83.
142
SZÉKELY z. 1969, 15.
137
138

129

PUSKÁS JÓZSEF
Mousaios
ŐsLev.

SMA
StudCom. Satu Mare
TD
UPA
VAH

Mousaios. Buletin ~tiitific al Muzeulu ]udetean Buzau, Buzau.
Ősrégészeti Levelek. Prehistoric Newsletter, Budapest.
Seria Monografii A rheologice, Sfantu-Gheorghe.
Studii ji Comunicari - Satu Mare. Seria Arheologie, Satu Mare.
Thraco-Dacica, Bucure~ti.
Universitatforschungen zur prahistorischen A rchaologie, Bonn.
Varia Archaeologica Hungarica, Budapest.

Irodalom
ANDRITOIU 1986
ANDRITOIU 1992
BOROFFKA 1994
BOROFFKA,
BOROFFKA 2006
BOTÁR 2011

CAVRUC,
DUMITROAIA 2001
CHIDIO~AN 1980
CIUGUDEAN 2010

CIUT ÁM. 1997
CIUTÁ B. ET AL. 2007

CRI~AN

l. 1969

Andriioiu, loan, Contributii la cunoa~terea culturii Noua Ín sud-vestul
Transilvaniei, IN TD, Tomul VII, nr. 1-2, 31-45.
Andriioiu, loan, Civilizafia tracilor din sud-vestul Transilvaniei Ín epoca
bronzului, BiblThrac II, Bucure~ti.
Boroffka, Nikolaus G. 0., Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur
Erforschung der Bronzezeit in Südosteuropa, UPA 19, Bonn.
Boroffka, Nikolaus; Boroffka, Rodica, Vl/l Materiale preromane, IN
Harhoiu, Radu; Baltag, Gheorghe (Eds.), Sighi~oara "Dealul Viilor".
Monografie arheologica, Bistriia-Cluj-Napoca.
Botár, István, A Marosszentanna-Csernyahov kultúra régészeti emlékei a
Csíki-medencében L, IN Körösfői Zsolt (Ed.), Erdély és kapcsolatai a kora
népvándorlás korában, MIMK 3, 15-38.
Cavruc, Valeriu; Dumitroaia, Gheorghe, Cultura Costi~a ín contextul
epocii bronzului din Románia, Piatra-Neami.
Chidio~an, Nicolae, Contributii la istoria tracilor din nord-vestul
Romániei. A~ezarea Wietenberg de la Der#da, Oradea.
Ciugudean, Horia, The Late Bronze Age in Transylvania (With primary
focus on central and Southern areas), IN StudCom. Satu Mare, XXVI/1,

Amurgul mileniului II a. Chr. ín Cámpia Tisei ji Transilvania. Das Ende
des 2. ]ahrtausendes v. Chr. auf der Theifi-Ebene und Siebenbürgen.
Simpozion/Symposium. Satu Mare 18-19 iulie 2008, 157-202.
Ciuta, Marius-Mihai, Contributii la repertoriul arheologic al neoliticului
timpuriu Ín Depresiunea Brajovului, IN Apulum, XXXIV, 5-35.
Ciuta, Beatrice; Florescu, Cristian; Gligor, Mihai; Mazare, Paula; Suteu,
Calin; Varvara, Simona, Ceramica neolitica - o lectie de istorie. Catalog de
expozitie, Alba-Iulia.
Cri~an, Ion Horaiiu, Ceramica daco-getica cu speciala privire la

Transilvania,

v. 2000
CRI~AN v. 2003
CRI~AN

DARÓCZI, DOBOS 2009

FLORESCU A. 1964
FLORESCU A. 1991
130

Bucure~ti.

Cri~an,

Viorica, Dacii din estul Transilvaniei, SMA II, Sfantu-Gheorghe.
Cri~an, Viorica, Ajezarea dacica fortificata de la Mere~ti, ]udetul Harghita,
IN Cavruc, Valeriu (Ed.) Noi descoperiri arheologice din sud-estul
Transilvaniei, Covasna, 119-128.
Daróczi Tibor, Dobos Zenóbia, Bronze Age Bixad-„ Vápavára". A

functional typology of the pottery and a study of archaeological landscape of
south-east Transylvania, IN ATS, VIII, 181-228.
Florescu, Adrian C., Contributii la cunoa~terea culturii Noua, IN
ArhMold, 2-3, 143-216.
Florescu, Adrian C., Repertoriul culturii Noua - Coslogeni din Románia.

ADATOK KOVÁSZNA MEGYE RÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ (II.)
A~ezari #

FLORESCU M. 1964
FLORESCU M. 1966
FLORESCU M.,
BUZDUGAN 1972
GOGÁLTAN 2011
KOVÁCS 1912
KÖRÖSFŐI 2008
KÖRÖSFŐI 2011

LÁSZLÓ 1911
LAZAROVICI, MAXIM
1995
LUCA ET AL. 2008

MARINESCU 1986

MÉDER2004·
MUNTEANU 2010
ÜROSS2007

PALUCH 2010
POPA2005

PROX 1941
REPCOV
SiRBu 1996
SüVAN2009
SZÉKELY Z. 1969

necropole, CCDJ IX, Calara§i.
Florescu, Marilena, Contributii la problema Ínceputurilor epocii bronzului
ín Moldova, IN ArhMold, 2-3, 105-125.
Florescu, Marilena, Contributii la cunoa~terea etapelor timpurii ale
culturii Monteoru fn Moldova, INA rhMold, 4, 39-118.
Florescu, Marilena; Buzdugan Constantin, A~ezarea din epoca bronzului
de la Bogdane~ti {jud. Bacau), IN ArhMold, VII, 103-205.
Gogaltan, Florin, Descoperiri apartinánd epocii bronzului la Lazarea (jud.
Harghita}, IN CsSzMÉ, VII, 55-69.
Kovács, István, A marosszentannai népvándorláskori temető, IN
Dolgozatok 1912, 2. Füzet, 250-342.
Körösfői, Zsolt, A Marosszentanna-Cemjachov·kultúra három temetkezése
a Rugonfalva·református papilak leló'helyen, IN Acta Siculica, 189-207.
Körösfői, Zsolt, A Marosszentanna-Csemyahov kultúra lelőhelyei a Nagy·
Küküllő felső folyása mentén, IN Körösfői Zsolt (Ed.), Erdély és
kapcsolatai a koranépvándorlás korában, MIMK 3, 95-160.
László, Ferenc, Háromszék vármegyei praemykenaei jellegű telepek, IN
Dolgozatok 1911, 2. Füzet, 175-226.
Lazarovici, Gheroghe; Maxim, Zoia, Gura Baciului. Monografie
arheologica, BMN XI, Cluj-Napoca.
Luca, Sabin Adrian; Diaconescu, Drago§; Suciu, Cosmin I., Cercetarile
arheologice de la Miercurea Sibiului-Pietri~ (judetul Sibiu, Románia).
Nivelul Starcevo-Cri~ Ín campanile de cercetare ín anii1997-2005, IN
BAM, III/1, 7-47.
Marinescu, George, Necropola de la sfhitul epocii bronzului (cultura
Noua) de la Archiud, comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, IN TD,
Tomul VII, nr. 1-2, 46-58.
Méder, Lóránt László, Ceramica culturii Cotofeni din valea Oltului
superior #a Ráului Negru, IN BC$S, 10, 35-51.
Munteanu, Roxana, Ínceputul bronzului mijlociu ín depresiunile
marginale ale Carpatilor Orientali, Piatra Neam~.
Oross, Krisztián, 1be pottery /rom Ecsegfalva 23, IN 1be Early Neoltithic
on the Great Hungarian Plain. Investigations of the Körös culture site of
Ecsegfalva 23, County Békés, VAH XXI, Budapest, 491-620.
Paluch, Tibor, Újabb ásatás a Körös-kultúra leló'helyén, Hódmezővásárhely
Kotacpart, Vata-tanyán, IN ŐsLev, 11, Budapest, 22-30.
Popa, Cristian Ioan, Modificari culturale la finalul bronzului timpuriu ~i
ínceputul bronzului mijlociu ín Transilvania, IN Popa, Cristian Ioan;
Rustoiu, Gabriel Tiberiu (Eds.), Omagiu profesorului Ioan Andrifoiu cu
prilejiul ímplinirii a 65 de ani. Studii # Cercetari Arheologice, Alba-Iulia,
51-183.
Prox, Alfred, Die Schneckenbergkultur, Bra§OV.
Valeriu Cavruc (Ed.), Repertoriul arheologic al judetului Covasna, SMA I,
1998, Sfantu-Gheorghe.
Sirbu, Valeriu, Dava getica de la Gradi~tea, judetul Braila l, Monografii
arheologice I, Braila.
Sovan, Octavian Liviu, Necropola de tip Sántana de Mure~-Cernjachov de
la Mihala~eni (judetul Boto~ani), BAHM I, Targovi§te.
Székely, Zoltán, Materiale ale culturii Sántana de Mure~ din sud-estul
131

PUSKÁS JÓZSEF
SZÉKELY Z. 1978
SZÉKELY Z. 1996
SZÉKELY Z. ET AL.
1951

SZÉKELY Zs. 1999
SZÉKELY Zs. 2003
SZÉKELY Zs. 2004
SZÉKELy Zs. 2007 a

SZÉKELy Zs. 2007 a
SZTÁNCSUJ ET AL.
2009

VLASSA 1970
VULPE2001

Transilvaniei, IN Aluta, I, 7-90.
Székely, Zoltán, Contributii privind epoca bronzului ín sud-estul
Transilvaniei, IN Aluta, VIII-IX, 25-36.
Székely, Zoltán, Cultura Cri~ ín lumina sapaturilor de la Turia úud.
Covasna), IN Acta (Siculica) 1995, 105-114.
Székely, Zoltán; Chirila, Eugen; Daicoviciu, Constantin; Protase,
Dumitru; Kiss, Sándor; Russu, Ioan, !. Sapaturile din anul 1949 la LetVarhegiu (Trei Scaune), IN Materiale # cercetari de istorie veche a
Romaniei, 3-31.
Székely, Zsolt, A~ezarea culturii Wietenberg de la Baraolt, judetul
Covasna, IN Angustia, 4, 43-46.
Székely, Zsolt, Descoperiri privind epoca bronzului # perioada romana la
Cetatea Turia #la Pasul Oituzului, IN Mousaios, VIII, 75-87.
Székely, Zsolt, Albi~, com. Cernat, jud. Covasna. Punct: Curtea lui Bajka
Ferenc, IN CCA. Campania 2003, Bucure§ti.
Székely Zsolt, A
Marosszentanna-Csernyeahov-kultúra emlékei
Kézdialbisban (Csernáton község, Kovászna megye), IN Acta Siculica 2007,
225-230.
Székely Zsolt, Csernáton község régészeti monográfiája, Státus kiadó,
Csíkszereda.
Sztáncsuj, Sándor; Körösfői, Zsolt; Kelemen, Imola, Késő rézkori
telepnyomok Fiatfalva-Alsó-kövesföld leló'helyen, IN Körösfői Zsolt (Ed.),
Kutatások a Nagy-Küküllő Felső folyása mentén, MTh1K 1,
Székelykeresztúr, 15-40.
Vlassa, Nicolae, Sapaturile de salvare de la lernut úud. Mure~), IN MCA,
IX, 166-176.
Vulpe, Alexandru, Perioada mijlocie a epocii bronzului la est ~i vest de
Carpa{ii Rasariteni, IN Cavruc, Valeriu; Dumitroaia, Gheorghe
(Coord.), Cultura Costi~a ín contextul epocii bronzului din Romania,
Piatra-Neam\, 9-12.

Puskás J6zsef
Kézdivásárhely-Nyújtód
E-mail: joskal 987@yahoo.com

132

ADATOK KOVÁSZNA MEGYE RÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ {II.)
CONTRIBUTII LA REPERTORIUL ARHEOLOGIC
AL JUDETULUI COVASNA (II.)
Rezumat
Studiul prezinta materialele provenind din noua situri arheologice din partea nordica a Bazinului
zonei superioare Trei Scaune, datate din neolitic pana in epoca migratiei popoarelor. Scopul lucrarii
este sa faca cunoscute cercetarii noile situri descoperite, fiind ~i o contributie la redactarea
repertoriului arheologic al judetului. Materialul descoperit provine din periegheze arheologice. in
acest tinut, primele a~ezari apaqin Culturii Starcevo·Cri~. Materialul identificat in locul Turia
(Torja)-Vármegye 2 apaqine, probabil, celei de a Ili-a perioade a culturii. Tot la Turia, situl
eneolitic descoperit in partea de hotar numita Vármegye·Mogyorós se leaga de Cultura A riu~d, ale
carei fragmente pictate de ceramica au fost ~i aici descoperite. Cateva fragmente ale Culturii Cotofeni
din eneoliticul tarziu au fost identificate la Targu-Secuiesc (Kézdivásárhely). Situl de la Sasau~i
(Szászfalva) apaqinand Culturii Wietenberg a bronzului mijlociu poate fi datat la nivelul II-III de
dezvoltare. Fragmentele descoperite fiind prea mici, nu am reu~it sa legam de o cultura anume
ceramica din epoca bronzului, descoperita la Turia, Patru situri ale Culturii Noua a bronzului tarziu
reprezinta perioada a II-a de dezvoltare. Pe baza analogiilor, consideram ca cele doua situri ale
perioadei La Tene a epocii fierului tarziu, au fost locuite in secolele II-1 inainte de Cristos. Au fost
depistate ~i trei noi a~ezari ale Culturii Santana de Mure~-Cerneahov, care apare ~i in tinutul nostru,
in secolul al 4-lea dupa Cristos.

FURTHER DATA ON THE ARCHAEOLOGICAL REPERTORY
OF COVASNA COUNTY
Abstract
The hereby study presents archaeological materials from 9 sites covering the northern part of
the Targu-Secuiesc Basin and a wide range of periods: 6000 years from the Neolithic to the Period
of Migrations. The purpose of this study is to recognize new sites and the settlements' network at
one time, but also to offer more data for a future archaeological repertory. Since we're presenting
materials coming from surface survey, it is not our goal to draw precise chronological and
typological conclusions.
ln this region the first settlers belonged to the Starcevo-Cri~ culture. The material discovered in
Turia-Vármegye 2 site can be categorized to the culture's 3rd, evolved phase. The Copper Age site
identified also at Turia (Torja), Vármegye-Mogyorós site, can be tied to the Ariu~d culture, painted
ceramic fragments of which were found here. Some fragments of the Later Copper Age's Cotofeni
culture were discovered at Targu-Secuiesc (Kézdivásárhely). According to the materials discovered,
the site of the Middle Bronze Age's Wietenberg culture at Sasau~i can be dated to its 2nd_yd phase.
Due to its fragmentation, we were not able to tie the Bronze Age ceramics found at Turia to a
certain culture, but we presume its provenance from the same culture. T o the Late Bronze Age
Noua culture belong 4 sites, we reckon these represent its 2nd phase. Based on analogies, the two sites
of the Late lron Age La Tene culture was inhabited in the 2nd_l'' centuries BC. We were also able to
identify three sites of the newly appeared Santana de Mure~-Cerneahov culture of the 4rh century
AD.
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1. tábla. A lelőhelyek elhelyezkedése Románia és a Felsőháromszéki-medencén belül: 1. Kézdialbis-Buzsa János telke;
2. Kézdivásárhely-Fehérmartok felett; 3. Nyújtód-Hosszú Vencel, Fábián Ferenc és Rigó János telke; 4. Szászfalu-III. Közép és
Középső határ; 5. Szentkatolna-Városi út jobb oldala I.; 6-6a. Szentkatolna-Városi út jobb oldala II.; 7. Szentkatolna-Városi
út jobb oldala Ill.; 8. Torja-Vármegye 2; 9. Torja-Vármegye-Mogyorós.
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0

2.a.

5

10 cm

2.b .

2. tábla. Kézdialbis-Buzsa János telke. Kerámia: 1. Az edény a vízelvezető árok profiljában;
2.a-b. A köveken elhelyezett második tárolóedény darabjai; 2.c. Egymás mellé helyezett kövek az edény szájánál;
2.d. Marosszentanna-Csernyahov kultúra.
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1.

3.

)

\

5.

4.

7.

6.

8.

10.

-=-=-

0

5cm

11.
3. tábla. Kézdivásárhely-Fehérmartok felett. Kerámia: 1-2. Co~ofeni kultúra; 3-10. kerámia; 11. csontfésű:
Marosszentanna-Csernyahov kultúra.
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3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

0

5cm

4. tábla. Nyújtód-Hosszú Vencel, Fábián Ferenc és Rigó János telke. Kerámia: 1-10. Noua kultúra.

137

PUSKÁS JÓZSEF

1.
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3.

4.

5.

7.

0

5cm

5. tábla. Nyújtód-Hosszú Vencel, Fábián Ferenc és Rigó János telke. Kerámia: 1-2. Noua kultúra;
3-6. La Tene kultúra; 7. Kőeszköz.
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6. tábla. Szászfalu-1/l Közép és Középső határ. Kerámia: 1-6. Wietenberg kultúra; 7. Agyagnehezék.
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7. tábla. Szászfalu-III. Közép és Középső határ. Kerámia: 1-10. Wietenberg kultúra.

140

ADATOK KOVÁSZNA MEGYE RÉGÉSZETI REPERTÓRIUMÁHOZ (II.)
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8. tábla. Szászfalu-Ill. Közép és Középső határ. Kerámia: 1-7. Wietenberg kultúra.
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1.

2.

5.

6.~
0

7.

Sem

9. tábla. Szászfalu-Ill. Közép és Középső határ. Kerámia: 1, 3-4. Wietenberg kultúra; 2, 5-7. Kőeszközök.
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0
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10. tábla. Szászfalu-II!. Közép és Középső határ. Kerámia: 1-12. Noua kultúra.
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11. tábla. Szentkatolna-Városi út jobb oldala 1. Kerámia_: 1-14. Noua kultúra(?).
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0

•

11.

Sem

13.
12. tábla. Szentkatolna-Városi út jobb oldala II. Kerámia: 1-9. Noua kultúra;
10-13. Marosszentanna-Csernyahov kultúra.
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1.

2.

1
0

5cm

13. tábla. Szentkatolna-Városi út jobb oldala II. Kerámia: 1-5. Marosszentanna-Csernyahov kultúra.
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O
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14. tábla. Szentkatolna-Városi út jobb oldala lll Kerámia: 1-4. La Tene kultúra.
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15. tábla. Torja-Vármegye 2. Kerámia: 1-11. Starcevo-Körös kultúra.
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2.

J
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5.
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(

10.
9.
0
16. tábla. To rja- Vármegye-Mogyorós. Kerámia: 1-5.

5cm
Erősd

kultúra; 6-10. Bronzkor (Wietenberg kultúra?).
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A CSÍKSZENTDOMOKOSI „MÁRIA MEGKORONÁZÁSA"
TÁBLAKÉP
DENDROKRONOLÓGIAI VIZSGÁLATA
Tóth Boglárka, Botár István, Grynaeus András
A csíkszentdomokosi (rom.: Sandominic) római katolikus templomból származó, "Mária
megkoronázása" jelenetet ábrázoló festett táblakép a csíkszeredai Csíki Székely Múzeum
Képzőművészeti
Gyűjteményében
találhatÓ. 1 A táblakép 20. századi történetének,
művészettörténeti kutatástörténetének, valamint elemzésének tárgyalására Szabó Zsuzsa
művészettörténész külön tanulmányt szánt, amely 2009-ben a Csíki Székely Múzeum
Évkönyvének I. kötetében jelent meg. 2 A szerző véleménye szerint a csíkszentdomokosi táblakép
ikonográfiai, valamint stílusanalógiák alapján az 1500-as évek legelejére keltezhető, és - egyetértve
Balogh Jolán megállapításával - import emlék. A táblakép mesterét a szepesváraljai mesterhez köti,
és stílusát alapvetően salzburgias jellegűnek határozza meg, ugyanakkor többször is kiemeli, hogy a
középkori Magyarország területén egyetlen azonos ikonográfiájú mű ismert, nevezetesen a
szászhermányi szász erődtemplom kápolnájának egyik freskója. Sarkadi Nagy Emese
későközépkori erdélyi oltárokat elemző és helyi oltárkészítő műhelyeket bemutató könyvében a
domokosi "Mária megkoronázása" táblakép készítési idejét 1490 körüli időre keltezi. 3
A következőkben a táblakép 2012 márciusában elvégzett dendrokronológiai vizsgálatának
4
eredményeiről számolunk be.
A táblakép dendrokronlógiai kutatását több okból tartottuk fontosnak. Egyrészt, a
dendrokronológia egyik alapvető célkitűzésének megfelelően, bíztunk abban, hogy vizsgálatunk
pontosíthatja a táblaképhez felhasznált fák kivágásának, és így a táblakép készítésének időpontját.
Másrészt az "importként" meghatározott táblakép vizsgálata azzal kecsegtetett, hogy az objektum
évgyűrűsorának külföldi és helyi, erdélyi kronológiákkal történő összehasonlítása alapján
Romániában első ízben sikerülhet meghatározni művészeti alkotás esetén a felhasznált fák eredetét.
Továbbá a múzeumban jelenleg könnyen hozzáférhető táblakép kiválóan alkalmas volt arra, hogy
elsőként alkalmazzuk a faminta-vétel nélküli, roncsolásmentes dendrokronológiai évgyűrű
vizsgálatot.5

1

Leltári száma: 189.

2

SZABÓ 2009.

3

SARKADI NAGY 2012, 192-193.

4

A vizsgálat az "Erdélyi történeti faszerkezetek és faberendezések dendrokronológiai kutatása" című, K

100983. számú OTKA-kutatás keretében folyt.
5

A táblakép jelenleg a múzeum raktárában található, restaurálása nemrég történt meg, Id. MARA 2010.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 151-158
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1. kép. "Mária megkoronázása" jelenetet ábrázoló
csíkszentdomokosi táblakép (fotó: Nagy Gyöngyvér)

A 169 x 110 cm nagyságú, és szélein 5-8 mm vastagságú fatábla hét deszkából áll. A deszkák
bütüjén jól látható az évgyűrűk sora, így megállapítható, hogy egy eset kivételével (a III. és IV.
deszkák találkozásánál) mindig úgy illesztették egymás mellé a deszkákat, hogy a bél felőli rész
mellé a következő deszka kéreg felőli része kerüljön. (A deszkák általunk használt számozása a
festett tábla bal oldalától indul.)
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A CSÍKSZENTDOMOKOSI „MÁRIA MEGKORONÁZÁSA" TÁBLAKÉP ...
I.

BK

II.

BK

III.

IV.

v.

VI.

(3.)

(4.)

(2.)

(1.)

BK

KB

KB

KB

VII.

KB

1. ábra. A táblakép festett oldalának nézete (római számmal a deszka száma,
zárójelben a vizsgált deszka mintaszáma; K: kéreg felőli rész, B: bél felőli rész)

A fatábla alsó bütüjét vizsgálva négy deszka keresztmetszeti felületét tartottuk
dendrokronológiai évgyűrű-vizsgálatra alkalmasnak: a VI. (1. minta), V. (2. minta), III. (3. minta) és
a IV. deszkát (4. minta). 6 Tekintettel a táblakép eszmei értékére, a deszkák évgyűrűsorait famintavétel nélkül, a lehető legkevesebb roncsolással kellett lemérni. Ehhez a deszkák alsó bütüjén, a sötét
' l'1tva, lat
' h atova
' ' tettu"k a fa k eresztmetszetet,
' h ogy az evgyuru
'
" "h ataro
' k at
' " szennyezo"d'est e1tavo
szmu
jól lehessen látni, majd az évgyűrűkről digitális mikroszkóp-fényképezőgép segítségével felvételeket
készítettünk (deszkánként 30-40 felvételt). Az évgyűrűk szélességét így a táblakép mozgatása nélkül
utólag, a digitális fényképek alapján, számítógépes program segítségével tudtuk század milliméter
pontossággal lemérni.

2. kép. Az évgyűrűk méréséhez
előkészített deszkavég

A többi deszka vagy nem tartalmaz elegendő évgyűrűt Oegalább harmincat), vagy nem lehet a
keresztmetszetén jól látni az évgyűrűhatárokat .

6
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3. kép. Az évgyűrűk mérése digitális
mikroszkóp-fényképezőgéppel

A vizsgált négy deszkából a helyszínen gombostűfejnyi metszeteket vettünk a fafaj meghatározása céljából. A sugár-, húr-, és keresztirányban vett metszetek alapján megállapíthattuk, hogy
mind a négy deszka jegenyefenyőből (Abies alba Mill.) készült.
A négy mintán 97, 68, 85, illetve 47 évgyűrűt tudtunk lemérni. A deszkákon sem bélközeli
évgyűrűket, sem a kéreg alatti legkülső évgyűrűt nem lehetett megfigyelni. Így nem lehet pontosan
megállapítani milyen korú fákat használtak a táblakép összeállításához, de kijelenthetjük, hogy nem
fiatal, hanem legalább 50-60 éves egyedeket választottak. Ebből a megfigyelésből még egy fontos
következtetés levonható. Figyelembe véve, hogy a deszkák nem tartalmazzák a kéreg alatti, tehát a
fa kivágását megelőzően utóljára képződött évgyűrűt, nincs lehetőség arra, hogy a fák kivágásának
időpontját évre pontosan meg lehessen határozni, hanem csak terminus post quem keltezés adható.
A négy minta évgyűrűsorát egymással összehasonlítva megállapíthattuk, hogy mind a négy
minta egykorú. Ezen kívül az 1. minta évgyűrű-görbéje oly mértékben hasonlít a 2. és 3. minta
görbéjére, hogy azt is feltételezhetjük, hogy a három deszka egy és ugyanazon fából származik (a
számítógépes összehasonlítás során magasabb, mint 10-es, illetve 13-as t-értékkel egyezett a három
minta egymással). 7 A fák egyedi növekedési szabálytalanságainak kiküszöbölése végett a négy minta
adatait átlagoltuk, és a továbbiakban az átlag-adatsorral dolgoztunk.
J, mlnta
( 1319-1"85)

1

1

1

l.mi•ta
( 1414- 1'81)

1

1

l.mi•t•
( 1~147')

1

1

1

1

"·-'""

{1"35-14'1)

2. ábra. A faminták egymáshoz viszonyított időrendje
7

A dendrokronológiai gyakorlatban két minta összehasonlítása esetén akkor mondhatjuk, hogy a minták
egykorúak, ha a t-érték magasabb 4-nél. A dendrokronológiai összehasonlítást Catras-programmal és vizuális
módon végezzük el.
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A dendrokronológiai elemzés következő, legizgalmasabb lépése az átlag-adatsor összehasonlítása
a keltezett jegenyefenyő-adatsorokkal, az úgynevezett kronológiákkal. Tekintettel arra, hogy nem
csak az adatsor abszolút keltezése, hanem lehetőség szerint a faanyag származási helyének
meghatározása is célunk volt, az átlag-adatsort nyugat- és közép-európai, továbbá természetesen
saját, erdélyi jegenyefenyő-kronológiákkal, -adatsorokkal hasonlítottuk össze. A művészettörténeti
értékelés salzburgi utalása miatt elsősorban Salzburg környéki, tehát a dél-német dendrokronológiai
zóna jegenyefenyő-kronológiájával való egyezésre voltunk kíváncsiak, de a domokosi adatsort jóval
nagyobb terület jegenyefenyő-kronológiáival sikerült összevetni. Ebben külföldi - német, osztrák,
szlovén és lengyel - dendrokronológus kollégák segÍtségét kértük. Így megtörtént a csíkszentdomokosi adatsor összehasonlítása az északnyugat-, északkelet-, és dél-németországi, franciaországi,
olaszországi, 'svájci, lengyelországi, szlovéniai, valamint ausztriai (Alpok, Kalkalpen, K-, ÉK- és DKAusztria) jegenyefenyő-kronológiákkal. 8 Az összehasonlítások során várakozásainknak megfelelő,
de meglepően egyértelmű eredmény született! A domokosi oltár adatsorát ugyanis egyeden külföldi
kronológiával sem sikerült keltezni, míg az erdélyi jegenyefenyő adatsorokkal való összehasonlítás
egyértelmű keltezést eredményezett. A csíkszentdomokosi táblakép négy mintájának 97 éves
átlagolt évgyűrűsorát {0104000s) két erdélyi adatsor is keltezi, az első évgyűrű 1389-re, az utolsó
1485-re datálható:
- a besztercei (rom.: Bistrita, ném.: Bistritz) evangélikus templom fedélszerkezeteiből származó
minták alapján összeállÍtott, 1406 és 1560 közé keltezhető jegenyefenyő-adatsor (kódja: 0085004s,
összehasonlítási értékek: t=4.65, Gw=66.5/99.0%)
- továbbá a nagyszebeni (rom.: Sibiu, ném.: Hermannstadt) Huet-téri evangélikus templom
fedélszerkezeteiből származó mintákból egyesÍtett, 1400 és 1519 közötti időszakot lefedő, szintén
jegenyefenyő-adatsor (kódja: 0107009s, összehasonlítási értékek: t=7.67, Gw=65.9/99.0%).
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3. ábra. A csíkszentdomokosi átlagolt évgyűrűsor (kék) és a nagyszebeni adatsor (piros) görbéinek viszonya

Így megállapíthatjuk, hogy az 1. minta 1485 után, a 2. minta 1481 után, a 3. minta 1479 után,
valamint a 4. minta 1481 után kivágott jegenyefenyőből származik.

8
•

Sigrid Wrobelnek (Universitat Hamburg, Németország), Michael Grabnernek (Universitat für Bodenkultur
Wien, Ausztria), Katarina Cufarnak (University of Ljubljana, Szlovénia) és Tomasz Waznynak (Cornell
University, Egyesült Államok) ezúton is köszönjük a segítséget.
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Mintaleírás

Evgyűrűk

száma

Szinkronhelyzet

Keltezés

1.) VI. deszka (22,4 cm x 8 mm) - 0104001a

97

1389-1485

1485 után

2.) V. deszka (13,lx5-5,5 mm)- 0104002a

68

1414-1481

1481 után

3.) III. deszka (15,5 cm x 6-7 mm) - 0104003a

85

1395-1479

1479 után

4.) IV. deszka (16 cmx6 mm)-0104004a

47

1435-1481

1481 után

A „Mária megkoronázása" jelenetet ábrázoló csíkszentdomokosi táblakép dendrokronológiai
vizsgálati eredményeinek értelmezéséhez a következő további szempontokat kell figyelembe
vennünk. A fatáblát 1485 után kivágott fákból készített deszkákból állították össze. A fa
megmunkálása során minden valószínűség szerint arra törekedtek, hogy minél szélesebb deszkákat
nyerjenek, Így feltételezhetjük, hogy kevés évgyűrű hiányzik a deszkák kéreg felőli oldalán - erre
utal az is, ho~ a 4 deszka mérhető legfiatalabb évgyűrűi rövid időszakon belül csoportosulnak
(1479-1485). !gy nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy nem sokkal 1485 után történt az alapanyagul
szolgáló fák kivágása. A festett táblakép készítési idejének meghatározásánál azonban számolnunk
kell a faanyag tárolási, szárítási idejével is. Ennek időtartama - a nyugat-európai művészettörténeti
és dendrokronológiai kutatások tapasztalatait nézve - igen változó. Míg a 17. századi holland tablaképek esetén gyakran csak 2-8 év telt el a fa kivágása és a festmény elkészítése között, a 15. századi
munkánknál hosszabb szárítási időt lehet megfigyelni. 9
Ha a táblakép készítési idejének pontosabb meghatározására dendrokronológiai módszerrel
nincs is lehetőségünk, a vizsgálatból fontos következtetés vonható le a táblakép faanyagának
származási helyére vonatkozóan. Az ugyanis, hogy a 4 minta egyesített adatsora semmi más kronológiával nem egyezett, csak és kizárólag erdélyi jegenyefenyő-adatsorokkal, ráadásul igen szép összehasonlítási értékekkel, egyértelműen azt jelenti, hogy a faanyag helyi, Erdélyből való. Egyelőre nem
ismerjük még pontosan Erdély dendrokronológiai zónázottságát jegenyefenyők vonatkozásában, de
úgy tűnik, jelentőséget tulajdoníthatunk annak, hogy a csíkszentdomokosi minták nagyobb
értékekkel egyeznek a nagyszebeni, mint a besztercei adatsorral. Hajlunk rá, hogy kijelentsük, a
faanyag Dél-Erdély területéről származhat. Igen valószínűnek tartjuk tehát, hogy a táblakép készítője,
iskolázottságától függetlenül, itt Erdélyben dolgozott helyi faanyaggal, azaz a táblakép semmiképpen sem
külföldről származó „import" darab, csupán mestere származhatott külföldről, vagy tanulhatott
külföldön.
Bízunk benne, hogy az erdélyi dendrokronológiai kutatások előre haladtával - egyre több minta
gyűjtésével - olyan részletességgel megismerhetjük Erdély történeti fáinak dendrokronológiai
jellemzőit, hogy akár oltárkészítő műhelyhez is köthetjük majd a vizsgált táblaképeket, oltárokat.

KLEIN 1985, 29-30. Saját tapasztalatunk egyelőre egyetlen objektum vizsgálatával kapcsolatban van: a
nagypetri (rom.: Petrindu, Szilágy megye) református templom 1769-1770-ben készített Umling János-féle
mennyezetkazettáihoz 1767/1768 telén kivágott fákat (szintén jegenyefenyőket) használtak fel, tehát
mindössze 1-2 évig szárították a faanyagot a kazetták elkészítése előtt. A nagypetri mennyezetkazetták 2012.
évi dendrokronológiai vizsgálata szintén az említett OTKA-kutatás része. A kazetták vizsgálatának
lehetőségéért Mihály Ferenc farestaurátornak itt is köszönetet mondunk.
9
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ANALIZA DENDROCRONOLOGICÁ A PANOULUI PICTAT
JNCORONAREA FECIOAREI MARIA" DE LA SÁNDOMINIC
Rezumat
Panoul pictat ,,Íncoronarea Fecioarei Maria" de la Sandominic (Csíkszentdomokos), pastrat in
colectia Muzeului Secuiesc al Ciucului din Miercurea Ciuc (Csíkszereda), a fost tema unei analize
detaliate, intocmite in anul 2009, de istoricul de arta Zsuzsa Szabó. Potrivit acestei lucriiri, panoul
este o piesa de import, realizata la inceputul anilor 1500, in stilul atelierului din Salzburg, iar din
punct de vedere iconografic, este unic in seria polipticelor din Ungaria medievala. Articolul
prezinta rezultatele cercetarilor dendrocronologice, efectuate in 2012, pe sdndurile panoului pictat.
Panoul este compus din ~apte sdnduri. lnelele anuale a trei sdnduri au fost documentate cu un
aparat digital fotografic-microscop. Inelele anuale au fost masurate pe haza fotografiilor cu un
software special, iar din comparatia seriilor rezulta cii sdndurile provin din brad alb (Abies alba
Mill.) ~i sunt contemporane. Seria unitii a celor patru sdnduri, care contine 97 de inele, a fost
comparatii cu cronologiile de brad datate din Germania, Elvetia, Austria, Polonia, insa fara a obtine
rezultate pozitíve. Seriile de brad din Bistrita (Beszterce) ~i Sibiu (Nagyszeben) au datat insa seria
din Sandominic, astfel: primul inel s-a format in 1389, iar ultimul in 1485. Avand in vedere ca
sdndurile nu au pastrat ultimul inel de sub coaja, se poate afirma cii panoul pictat a fost fiicut din
sdnduri de brazi, doborati la scurt timp dupa 1485. Provenienta materialului lemnos este locala,
transilviineana, iar pe haza valorilor de corespondenta ale analizei, putem presupune chiar o
provenienta din sudul Ardealului. Probabil, me~terul panoului, indiferent de originea stilului, a
lucrat cu lemn local, deci panoul nu poate fi interpretat ca o piesa de import.
lmportanta analizei prezentate constii in faptul cii s-a reu~it, pentru príma oara in Romania,
determinarea cu metode dendrocronologice a provenientei materialului lemnos al unui panou pictat
medieval.

THE DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS OF THE CENTRAL PANEL
'CORONATION OF THE VIRGIN' FROM SÁNDOMINIC
Abstract
The painted panel 'Coronation of the Virgin' comes from an altarpiece and it is kept in the
Csíki Székely Múzeum in Miercurea-Ciuc (Csíkszereda). The panel was presented detailed recently
(2009.) in a art historical study written by Zsuzsa Szabó. According to this analysis the panel is a
import piece made in the style of the artistic circle of Salzburg, and can be dated to the beginnings
of the 16'h century. The present paper presents the results of the dendrochronological research
made on four boards of the panel. The panel is mad of seven silver fir (Abies alba Mill.) boards but
only four of them were suitable for denrochronological analysis. The tree-rings of the boards were
documented with a digital microscope, then the ring widths were measured with a special software
on the pictures. The united data set contains 97 years and could not be dated with German,
Austrian, Poland and Swiss chronologies, but precise dating was possible with local Romanian
series from Bistrita (Beszterce) and Sibiu (Nagyszeben). The first ring formed in 1389 the last in
1485. The last rings are missing from the boards so one can conclude that the panel was made from
trees cut shortly after 1485. At the same time the wood material originates from Transylvania more
precisely probably from the south part of the region. This leads us to the conclusion that
independently from the artistic influences the master of the Sandominic (Csíkszentdomokos) panel
used local timber so the panel is not a import piece. The main achievement of the research is the
definition of the timber provenience of a medieval panel, which is a novelty in the Romanian art
history and dendrochronological research.
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BATTHYANY IGNAC, ERDELY
PUSPOKE
,
, , ALTAL
KIADOTT OKLEVEL RESTAURALASA
KOLOZSVÁR, 17971
Benedek Éva
Az oklevél készítéstechnikai leírása, állapotfelmérése
A latin nyelvű dokumentum fekete színű nyomdafestékkel nyomtatott bevezető része
tartalmazza az oklevéladó nevét, címét, rangját stb., amely így szól: „IGNATIUS DEl, ET
APOSTOLICAE SEDIS GRATIA MAGNI PRINCIPA TUS TRANSIL VANIAE EPISCOPUS E
COMITIBUS DE BATTHYÁN PERPETUUS IN NÉMETH-ÚJVÁR, INCLYTI COMITATUS
CASTRIFERREI PERPETUUS COMES, SACRA TISSIMAE CAESAREAE ET REGIO
APOSTOLICAE MAJESTA TIS ACTUALIS INTIMUS STATUS, ET EXCELSI REGII
GUBERNII CONSILIARIUS".
A gondosan megszerkesztett, 200 mm nagyságú betűk mérete lefelé haladva, soronként
kisebbednek, és így egy szép, elrendezett formát ad a kezdő szövegnek.
Az iniciáléban 2 mint tipográfiai díszítő elemben, a Batthyány Ignác püspökkalapos
monogramjában, egy szépen kirajzolódó I betű látható, alul, valószínű, a fametsző, „Simon"
nevével.
A kézirat vasgallusztintávaP íródott, 480 X 150 mm szövegtükörben. Az információs anyag alatt
az aláírások halványabb színűek, valószínűleg a tinta készÍtésénél a tannin és vasszulfát kezelési,
keverési arányától függően.
A nyitott típusú oklevél hitelességét papírfelzetes pecséttel erŐsÍtették meg. Ez úgy készült, hogy
a mély, lágy viaszra nedves papírszeletet helyeztek és a tipáriumot ezen keresztül, nyomták az
oklevélre. A szépen stilizált papírfelzet belső része is kéziratos. E papírfelzet az idők folyamán
leesett, de szerencsére nem veszett el. Így, egy porladozó, töredezett, piros színű viaszpecsét nyoma
maradt meg. 4

1

Batthyány Ignác, Erdély püspöke által 1797. június 30-án kibocsátott oklevél, amelyben engedélyezi a
csíkszentmártoni Bodó Pál és Darvas Erzsébet házasságát. A Csíki Székely Múzeum tulajdona. Ltsz. 761.
Mérete; 390X510 mm (1. kép).
2
Iniciáléknak nevezzük a kézzel Írt, vagy nyomtatott szövegben a fejezet vagy a bekezdés elején alkalmazott
díszes, sokszor színes kezdőbetűket.
3
A vasgallusztinta készítésekor gubacskivonathoz, a tanninhoz vas-szulfátot (Fe(II)S04) adnak, ekkor világos
barna vas(II) gallát és kénsav keletkezik. Íráskor a papíron a vas(II)gallát a levegő oxigénjével sötétbarna
vas(III)galláttá alakul. A vas(III)gallát sötétbarna vagy fekete színű vízben oldhatatlan vegyület. A vasszulfát és
tannin keverési aránya befolyásolja a tinta színét és tartósságát.
4 A viaszpecsétek anyaga természetes méhviasz. Festésére földfestéket használtak zöld, piros, fekete színben.
A pecsét színe rangot jelentett, a piros nagyobb rangot, a zöld alacsonyabbat, a fekete használata főleg a gyász
jele volt. A 17. században jelenik meg az Ún. spanyolviasz, amely általában olvasztott sellakkot, kolofóniumot
vagy közönséges gyantát, cinóbert tartalmazott (ALBRECHTNÉ KUNSZERI 1995).

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 161-168
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A szöveghordozó, a papír gyártási korára, készítéstechnikai jellegzetességére, a dokumentum
keltezési idejére, valamint restaurálási tapasztalatokra hagyatkozva, kézi merítésű papír. 5
A papír színe natúr, felülete kissé egyenetlen, csomós átnézetű. Fény felé fordítva jól látszanak
az egyenletesen elhelyezkedő bordázat nyomai, valamint a vízjelek. 6 Az egyik, az iniciáléhoz
hasonló, püspökkalapos - monogramos, mellette jól kiolvasható „ALVINC", a helység nagybetűs
neve. A vízjel a 13. században a papírkésztéssel együtt indult el európai útjára, a papír
megkülönböztető jele, mindig fontos információ a hordozója, ugyanis ebből sokszor következtetni
tudunk a papírkészítés korára, származási helyére, idejére (2-3. kép).
Az egész papír felületén, különösen a tűrések mentén, barnás elváltozás látható, mert az
oklevelet hitelesítés után hosszában és függőlegesen is többszörösen összehajtották.
Az oklevél legnagyobb károsodását a tűrések menti hiányok adják, ugyanis a kifejtett
mechanikai erőknek, a jó minőségű papír cellulóz rostjai sem tudnak ellenállni.

Anyagvizsgálatok
A restaurálási terv elkészítéséhez, a tisztÍtási műveletek megkezdéséhez szükségesnek tartottuk
egyes anyagvizsgálatok elvégzését, a készítéstechnikai leírások figyelembe vételét.
Tudjuk, hogy a papír készítésénél az állati enyvbe a 17. század második felétől kezdve gyakran
timsót, kálium-alumínium-szulfátot tettek, hogy megakadályozzák a tinta beszívódását, ami sokszor
savas kémhatást mutatott. Ebben az időben a papír gyártásakor, meszet használtak a rongyanyag
tisztításánál, valamint a fehérítésénél is elengedhetetlen volt, s Így ez hozzájárult a savtartalom
részbeni közömbösítéséhez. Mégis, a bizonyosság szempontjából, a restaurálás megkezdése előtt
fontos lépés a savasság mérése, még a jó minőségű rongypapír esetében is.
Anyagvizsgálatkor, ha csak egy mód van rá, kerülni kell a papír anyagából való extrakciós
mintavételt. Annak ellenére, hogy a felületi pH-mérés sokszor csak megközelítő eredményt ad,
mégis ajánlatos indikátor papírral, vagy pH- teszt tollal történő roncsolás-mentes módszert
választani. 7
Az oklevél különböző részein, többszöri mérés utáni S vagy 5-6 közötti eredmények indokolttá
tették a savtalanítás, semlegesítés elvégzését.

Konzerválási restaurálási

műveletek:

Száraz tisztítás
A papírtárgyak portalanítása, radírozása, száraz tisztítása több szempontból fontos. Igaz, ez a
felületi tisztÍtás nem hat a felszín alatti, esetleg a papír rostjai közé került szennyeződésekre, mégis
szükséges egy finom, puha szőrű ecsettel való portalanítás. Vigyázva a kézirat törékeny részére,
Óvatos mozdulatokkal, egyenletesen, ugyanabban az irányban, a szélek felé haladva, végeztem a
radírozást. Mivel a dokumentum kissé piszkos volt, illetve hatékonyság végett, a tisztítást többször
megismételtem. A nedves kezelések megkezdése előtt a porló, töredező viaszpecsét maradványt
Plexisol B 574 márkanevű műanyag ragasztóval megerősítettem. 8

A megfelelő rongyanyag begyűjtése után következett a porolás, mosás, mésztejben való áztatás, foszlatás,
fehérÍtés, enyvezés, a jobb tapadás érdekében, timsóval való kicsapatás, az anyag zúzása, majd szilárdra
ütögetés, merítő kádban vízzel való hígítás. A papírkészítés legfontosabb eszköze a merítő szita volt, amely a
merevítőkből és a bordákból állt.
6
A vízjel úgy készült, hogy a merítő szita aljára rézhuzalból különböző figurákat (ember, állat, szám, betű,
monogram stb.) helyeztek. Itt, a mintázaton a papírpép vékonyabban rakódott le, és a papír átlátszóbbá,
áttetszőbbé vált.
7
Macherey-Nagel 3. 0-6.0, pH Testing-Pen.
8
A Plexisol B 574 márkanevű akril-, illetve metakrilsav-észterek és ezek kopolimerjeinek polimeroldatát
könnyűbenzinnel 1:5 arányban hígítva használjuk.
5
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Nedves tisztítás - „mosás", savtalanítás, semlegesítés
A mosás a leghatékonyabb tisztítási eljárás a papírnál, amellyel a tárgy fizikai-kémiai állapota
javítható. Egy vizes tisztításnál nagy mennyiségű barnás foltokat, enyvmaradványokat, foxingból
eredő elszíneződéseket lehet eltávolítani, illetve csökkenteni.
A legtöbb esetben mosás közben a víz nemcsak a rostok közé, hanem a cellulózmolekulákba is
behatol. A víz behatolását felületaktív anyagokkal gyorsítani lehet, amelyek egyben képesek a
piszokrészecskék megkötésére is. A dokumentum nedves tisztÍtásánál felületaktÍv anyagként az
anionos zsíralkohol-szulfátot használtam. 9 A mosás és kétszeri öblítés után az oklevél szemmel
láthatóan tisztult.
A papírnak nem desztillált, hanem enyhén lúgos, tisztított csapvízzel való kimosása bizonyos
mértékű savtalanítást jelent, mivel a víz kioldja a szerves savakat és más vízoldható
reakciótermékeket, amelyek a cellulóz lebomlásából származnak, valamint a kénsav egy részét is. A
papírban levő savaknak kb. 50 %-a mosható ki vízzel a papírból. Azonban a mosás után, ha a mért
pH értékek kérik, mindenképpen szükség van a lúgos anyaggal való pufferképzésre.
A tiszta lapokat kalcium-hidroxid oldatba helyeztem, 25-30 percig. 10 Ezután szívópapírra téve és
levegőn megszárítva, a fölöslegben levő kalcium-hidroxid, kalcium-karbonáttá alakul, és ez
védőrétegként hat a papíron.
A papírból a nedves tisztítás, a vizes eljárások során a rostok közül kiázik az enyvezőanyag.
Hogy visszaadjuk az oklevélnek a tartását, 2 %-os MC oldattal utánenyvezést végeztem, majd
száradás után az oklevél présbe került, a pecsét helyénél, kitépett szívópapírok között, vigyázva,
hogy a töredező viasz nehogy tovább sérüljön.
Etikai szempontból felvetődött a fehérítés szükségessége is. Köztudott, hogy a fehérítőanyagok
többsége oxidálószer, ami vegyszeres kezelés kapcsán a cellulózmolekulákat roncsolhatja,
tönkreteheti. Ilyen esetben mérlegelni kell a beavatkozást, a papír további élete, tartóssága
szempontjából, és ha lehet, kerülni kell a fehérítőszereket. Munkánk során mi is a fehérítés elvetése
mellett döntöttünk. Az eredmény: egy patinás sárgás-barnás színű oklevél.
A hiányzó részek kiegészítése:
Az oklevélen a tűrések, hajtogatások mentén kisebb-nagyobb hiányok, lyukak kiegészítése a
restaurálás legtöbb időt felvevő művelete, ami esztétikai és a papír tartóssága szempontjából is
elmaradhatatlan. A kiegészítésnek az eredeti, restaurálandó papír anyagához hasonló karakterű,
színű, savmentes japán papírral, vagy más európai papírral kell történnie. Nagyon fontos, hogy a
választott kiegészítő papír, restaurálás után vastagságban egyenlő legyen az eredetivel. (4. kép.) Ezen
oklevél hiányainak pótlása átvilágító asztalon, kézi javítással történt.(5. kép) Két oldalra, vagyis
"duplán" feltett papír (6. kép) tartós kiegészítést adott, melynek ragasztására metil-cellulózt
használtam. 11 A szélek kisebb beszakadásait forrasztópáka és fátyol papír segítségével erősítettem
meg. (7. kép)
Restaurálás után a helyére került a papírfelzet. (8. kép) A restaurálási etika elvét betartva, a
tisztÍtott, konzervált, megerősített oklevél, történetileg, művészettörténetileg értékesebb állapotba
került. (9. kép)
A zsíralkohol-szulfátokat a zsiradékokból előállított szintetikus zsíralkoholoknak kénsavval, majd nátrium
hidroxiddal való kezelése útján nyerik. A zsíralkoholokból előállított anionaktív tenzidek vízben könnyen
oldódnak. Nedvesítő képességük és mosóhatásuk egyaránt jó.
10
Literenként kb. 2 g szilárd kalcium-oxidot (CAO) teszünk vízbe, összerázzuk, kb.10 percig hagyjuk
oldódni és leülepedni. Így telített oldat keletkezik. Ennek tiszta részéből kiöntjük a tálba a semlegesÍtéshez
szükséges oldatmennyiség felét. Ebbe a félig telített oldatba, kerülnek át a lapok, amelyeket 25-30 percig
tartunk az oldatban.
11
Metil-cellulóz (MC, cellulóz-metil-éter). Cellulózból a szabad hidroxil-csoportok egy részének metoxil
(OCH3) csoportokká való átalakításával nyert cellulóz-éter.
9
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Javaslat a tárgy kiállításával, tárolásával kapcsolatban
Akár kiállításon, akár raktározásnál, szükséges az állandó 18-20 C 0 hőmérséklet és a 45-55 %relatív páratartalom biztosÍtása. Az oklevél fényérzékenység szempontjából is a kiemelten érzékeny
tárgyak kategóriájába tartozik. KiállÍtásnál figyelembe kell vennünk az oklevél megvilágításának
időtartamát, (inkább szakaszos megvilágÍtást alkalmazzunk), valamint a fény erősségét, amely max.
50 lux lehet. Fontos a megfelelő klimatikus értékek szinten tartása.
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RESTAURAREA UNUI DOCUMENT ELIBERAT DE EPISCOPUL
TRANSILVANIEI IGNÁC BATTHYÁNY. CLUJ, 1797
Rezumat
Documentul lntare§te casatoria dintre Pál Bodó din Sanmartin-Ciuc (Csíkszentmárton) §i lntre
Erzsébet Darvas. Documentul, eliberat de episcopul Transilvaniei Ignác Batthyány, este redactat ln
limba latina, scris cu cerneala fero-galica, pe hartie manuala cu filigran. Textul lncepe cu iniiiala
episcopului §i cu text tiparit cu cerneala de tipar neagra, care coniine numele, rangul etc. editorului.
Manuscrisul este lntarit cu o §tampila de ceara, de culoare ro§ie, care, din pacate, este foarte
deteriorata. De-a lungul timpului, documentul a fost lndoit de mai multe ori, de aceea, ln acel loc,
au aparut deteriorari mecanice, lipsuri §i goluri, iar pe zonele marginale, fisuri §i rupturi.
Dupa efectuarea studiilor de cercetare, investigaiii §i analize, au urmat tratamente de curaiire.
Dupa curaiirea uscata, efectuata prin pensulare §i radiere, a lnceput curatirea umeda prin spalare, cu
detergent neionic, clatirea §i neutralizarea. Consolidarea §i completarea lipsurilor s-a efectuat cu
hartie japoneza, prin tehnica „la dublu", folosind agent de lncleiere. Rupturile pe zonele marginale
au fost lntarite prin principiul laminarii, cu spatula electrica.
Dupa restaurare, se recomanda pastrarea documentului, conform normelor de conservare, lntrun microclimat cu temperatura de 18-20 °C, umiditate relativa de 45-55 % UR §i lumina maximum
de 50 lux.
Documentul se pastreaza ln coleqia de documente de arhiva a Muzeului Secuiesc al Ciucului,
sub nr. inv. 761.
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THE RESTORATION OF A DOCUMENT ISSUED BY THE BISHOP OF
TRANSYLVANIA IGNAC BATTHYANY. CLUJ, 1797
Abstract
The document validates the marriage between Pál Bodó of Sanmartin Ciuc and Erzsébet Darvas
and was issued by the Bishop of Transylvania Ignac Batthyany in Latin, written with iron gall ink
on filigree paper. The text starts with the initials of the Bishop and the editor's name, rank, etc.
printed in black ink. The manuscript is validated with an unfortunately highly deteriorated seal on
red wax. On account of long keeping the document was multiply bended, where many
imperfections and deficiencies appeared.
The research and analysis were followed by cleaning processes: dry with brush and eraser, and
wet by washing with non-ionic water. The consolidation and completion of the document was
done by Japanese paper, the 'double' technique. The fissures on marginal areas were strengthened
using an electric spatula.
After restoration we recommend the document to be kept according to conservation standards:
in 18-20 °C temperature and 45-55 % UR humidity, put out to a maximum of 50 lux light.
Holder of the Document: The Szekler Museum of Ciuc, Reg. No. 761.
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1. kép. Az oklevél restaurálás előtt

4. kép.
Vastagságmérés
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7. kép. A szakadások megerősítése

9. kép.
Az oklevél restaurálás után
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EGY TISZAVIRÁG-ÉLETŰ PRÓBÁLKOZÁS:
A CSÍKSOMLYÓI ZENEINTÉZET {1846-1848}
(FORRÁSKÖZLÉS}
Bicsok Zoltán
A felvilágosult abszolutizmus központosít6 és németesítő évtizedei, majd a ferenci reakci6
merev konzervativizmusa után az 1840-es évek erdélyi iskolaügye számos kihívással küszködött,
erre a kor halad6 közszereplői, politikusok, gondolkod6k, nevelési szakemberek egyaránt felhívták
a figyelmet a különböző f6rumokon, országgyűlési felsz6lalásokban, tanügyi bizottságok és
egyházmegyei tanácskozások munkálatain, vármegyei vagy széki közgyűléseken, szakpolitikai vagy
irodalmi munkák lapjain. Egy megmerevedett és idejétmúlt tanügyi rendszer elavult tartalmakat
túlhaladott m6dszerekkel tanít6 iskolái kellett volna az ifjúságot „hasznos polgárrá és hű hazafivá"
neveljék. A tantervek a klasszikus latin műveltség anyagára épültek, de az átadott grammatikai és
retorikai ismeretek legfennebb a megyegyűlések jövendőbeli résztvevői, a helyi értelmiséget ad6
tisztviselőkar és az eljövendő lelkipásztorok latinos látszatműveltségét alapozták meg, az igazi
klasszikus műveltséghez nem sok közük volt, ugyanakkor használhat6 tudást is csak vajmi keveset
adtak. Az oktatást a leckék tollbamondása, a regulák és „szükség feletti s elfelejtendő" ismeretek
bemagoltatása jelentette - a gyermek számára „gondolni, eszmélni sem út nincs mutatva, sem idő
' ". 1
engedve "'
, igy az „sokat tu dk
, eveset ert
A m6dszerek elavultsága és a tananyag túlhaladottsága mellett a magyar iskolaügy
legérzékenyebb kérdése az oktatási nyelv problémája volt. Gr. Széchenyi István 1834-ben Írt, de
sokáig kéziratos Hunnia című munkájában így látta a helyzetet: „Más nemzetek az idő szükségihez és

élethez szabják nevelésüket, míg a szegény Magyar még mindig a konyhadeákban botorkál - minek még
szagát sem szereti többé a practicusabb jelenkor - és húsz évi tanulása után, habár mindig első eminens
volt is, semmi valódi hasznost nem tud, ami egyébiránt csak akkor látszik legjobban, ha a törvényi
tekervények és országlási szövevények hazájának határin túllép. ,;i.
Az 1840-es évek derekára a tanügyi rendszer általános megújítása és a magyar oktatási nyelv
bevezetése mind szélesebb körök számára vált egyre sürgetőbb feladattá. Ezen megújfrási igény
részét képezte az a törekvés is, hogy a természettudományok nagyobb hangsúlyt kapjanak az
oktatásban, illetve hogy bevezetésre kerüljön a szakrendszer, az élő nyelvek, a rajz, ének, zene és
3
testnevelés, magyarán az „észfejlesztés, szívnemesítés és jellemszilárdítás". A lélek pallérozása, a
szépre, j6ra val6 nevelés előtérbe kerülése, és nem utols6 sorban a nemzeti nyelven val6 ismeretszerzés igénye magával hozta az első gimnáziumi diáktársaságok (olvas6egyletek, nyelvművelő
körök, diákszínpadok, dalegyletek) megszervezését, amelyek keretében az ifjúság egy-egy lelkes,
halad6 szellemű tanár irányÍtása mellett irodalmi művekkel ismerkedhetett, énekelni tanulhatott,
színjátszást gyakorolhatott. Az önképzőkörök megalakulásával, majd mind szélesebb körben val6
1

WESSELÉNYI 1833, 117.
SZÉCHENYI 1858, 23.
3
Idézi FAZAKAS 2009, 46.
2

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 169-194
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elterjedésével a korabeli diákság az iskola keretein belül hozzákezdett azoknak a reformtörekvéseknek a megvalósításához, melyekről a közélet hivatalos fórumain a polgári és egyházi elöljárók
4
még csak polemizáltak. „Míg a közéletben nagy hullámokat vetve folyt a vita az iskolák magyarnyelvű
ségéről, addig az iskolán belül - saját teret találva magának - megvalósult a jogos követelés. A különféle
önképzőkörök, nyelvművelő társaságok, amelyek tárgyalt korszakunk iskoláinak felső osztályaiban, az
akadémiákon és a papnevelő intézetekben működtek, nemcsak a szorosan vett iskolai nevelésben töltöttek
be jelentős szerepet, de közművelődésünk magyarrá válásában is. " - értékelte a reformkori diáktár5
saságok szerepét Mészáros István. Az oktatási nyelv ügyében a magyar "testvérhazában" jelentős
előrelépés történt, az 1844. évi II. törvénycikk ugyanis kimondta, hogy „az ország határain belőli
iskolákban közoktatási nyelv a magyar legyen'', Erdélyben azonban ez nem volt hatályos, itt a tanÍtás
1848-ig latin nyelvű maradt.
A művelődési élet reformkori megpezsdülése, illetve az oktatási rendszer megújítását célzó
magyarországi és erdélyi reformtörekvések szele az 1840-es évek első felében a földrajzilag, de a
gazdasági és kulturális élet tekintetében éppúgy a periférián található Csíkot is megérintette,
azonban hogy hozzánk csak egy enyhe fuvallat ért el, azt az eredmények - pár ötlet és még
kevesebb megvalósÍtás - igazolják. Helyi viszonyok közepette kiemelkedő fontosságú volt, hogy
1843-ban - dacolva a határőrezredek kezdeti hűvös tartózkodásával -, az egyházi és polgári elöljárók kezdeményezésére megalakult a Csíki Magyar Olvasó Egyesület; egész Csíkszéket megmozgatta
a Székely Nemzeti Műipariskola megalapításának terve - illetve az intézmény felállÍtására
megkezdett gyűjtés -, mely gondolat azonban leginkább az ötletgazda, Dávid Mózes Antal gyergyóremetei származása miatt kötődik a szék területéhez, az iskola ugyanis, ha létrejön,
Székelyudvarhelyen működött volna - e helyi kezdeményezések rövidke sorába illeszkedik a csíksomlyói ferences gimnázium mellett szervezett Ún. Csíksomlyói Zeneintézet létrehívása is.
1846 januárjának derekán a csíksomlyói Pretórium falai egészen újszerű indÍtvány tanúi voltak:
csíkszentsimoni Endes Miklós alcsíki alkirálybíró előterjesztésében egy Csíksomlyón, a ferences
gimnázium növendékei részére megalapítandó zeneintézet szükségességét vetette fel. De nemcsak az
ötlet volt kissé szokatlan e tájon, valószínűleg az indítvány indoklásán is felkaphatták páran a
fejüket, különösen, hogy éppen egy hivatalban lévő alkirálybíró szájából hangzottak el a szavak.
Nem volt ez átfogó, precíz elemzés, sem a tanügyi rendszer kíméletlen látlelete, a pár mondatos
kritika azonban, amely a hazai katolikus iskolák túlhaladottságát észrevételezte, vélhetően a
műveltebb, a köz dolgaiban otthonosabban mozgó csíkiak vélekedését is tükrözte - még akkor is,
ha ennek a többség addig nem kívánt nyilvánosan hangot adni. A tanügyi rendszer bírálatán túl, az
alkirálybíró nem vonakodott rámutatni a helyi közigazgatás elöljáróinak, a polgári hatóságoknak a
felelősségére sem: „Hazánk jövendője az ifjúság minden tekintetbeni kimívelésén alapulván, meg kell
mégis vallanunk, hogy általánoson római hitvallásos felekezeteinkre édes hazánk kevésbé számíthat; ha
pedig ennek vizsgálatába beljebb bocsátkozunk, bizonyoson egy kitűnő oka az, hogy ifjaink sorsát
közgyűléseink tanácskozási szőnyegére nem gyakran méltányoljuk, következőleg tetteiket, mívelődési
modorokot figyelemmel nem kísérjük, s fájdalom! ennek következése az is, hogy a mü élénk s minden
szépet s jót felfogni képes ifjaink, minden egyéb nemes fejledezésektől fosztva, csak egy kis deákos
gymnasialis tanulmánnyal kéntelenek maradni... ". E hangok a hagyományokhoz ragaszkodó
Csíkban valószínűleg nem lehettek mindennaposak, bár az erdélyi reformkori közélet
vezéregyéniségei részéről ekkoriban gyakran hangzottak el hasonló értékelések, br. Wesselényi
Miklós például kora oktatási rendszeréről Írva úgy látta, hogy az "értelmi műveltség hiánya" a
legfőbb gátja a reformok útján való előrehaladásnak, ugyanakkor a "hibás, s gyakran oktalan" neve-
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lés a felelős azért, hogy az ifjúság felnőtté serdülve nem alakít ki magának tiszta képzeteket
6
hazájáról, még kevésbé a haza iránti kötelességéről, az emberiséggel szemben fennálló tartozásáról.
Visszatérve a csíksomlyói közgyűléshez, Endes Miklós tisztában volt azzal, hogy szűkebb hazája
nemcsak a Birodalomnak, de Erdélynek is a végvidékén fekszik, „minden nevezetesebb városoktól
távol", ahová „a mívelődés villány sugárai későn, megtörőleg, vagy nem is hatnak'', Így a szellemi
fejlődés csak az öngondoskodás révén biztosítható. Előterjesztéséből a helyi közigazgatás
képviselőjének azon igénye érződik ki, hogy az iskola hasznos, törvénytisztelő állampolgárokat
neveljen - ezért is szorgalmazza, hogy az ifjúság üres óráit, melyeket „részint hivalkodásra, részint
oskolai szabályok áthágására fordittya (...) egy nemesebb, s az ő vidor szeszélyének tökéletesen megfelelő"
elfoglaltságra, zenetanulásra fordítsa inkább. Javasolja, hogy a szükséges hangszereket közadakozásból szerezzék be, melynek érdekében törvényhatóság-szerte aláírási Ívek szétküldését
indítványozza.
A kezdeményezést a szék rendjei felkarolták, és az 1846. januári 19-én elfogadott 16. számú
közgyűlési határozat értelmében kászonimpéri Balási József főkirálybíró körlevélben szólította meg
Csíkszék egyházi, katonai és polgári elöljáróit és közösségeit, kérve a nemes cél támogatását. Balási
indoklásában egy, az új kor elvárásainak inkább megfelelő iskola gondolatát veti fel, melyben
oktatni kellene „minden testi gyakorlati és szépművészeti tanokat". Az Endes Miklós-féle bírálat
továbbgondolásával tehát a főkirálybíró az egyoldalúan az intellektuális képzésre koncentráló
tanügyi rendszer két alapvető hiányosságát is megnevezte: az iskola nem fordít kellő figyelmet sem
a diákok testi, sem pedig esztétikai nevelésére. J Ózan, sokak szemében túlzottan is mérsékelt
tisztségviselőként, Balási tisztában volt azzal, hogy - az oktatáspolitikai akadályokon túl - a szék
gazdasági realitásai sem tennének lehetővé egy korszerű iskolát, Így Esterházy Miklós nádor
7
szállóigévé nemesült gondolatával szólított fel minden címzettet, hogy legalább a tervbe vett
zeneintézet hangszereinek megvásárlását és a zenetanító egy-két évi fizetésének biztosítását
támogassák adományaikkal: „Ha mindent nem tehetünk mit szükség volna tennünk, emberiség javallta
kötelességeink teljesittéséhez némüleg közeledünk, midőn annyit tettünk mennyit tehetségünkkel képesek
valánk felérni, és ami által megtöretik az út az ifiuság számára még több és hasznosabb mívelődési
kútforrásokat nyitni meg." Ünnepélyes hangvételű leveleiben tudatta a szék közgyűlésének
határozatát Erdély két legbefolyásosabb személyiségével is, akiknek jóindulatú viszonyulása iránt
joggal táplálhatott reményt, hiszen mindketten csíki gyökerekkel rendelkeztek - tusnádi Kovács
Miklós erdélyi megyéspüspök és szárhegyi gr. Lázár László erdélyi kancellár volt a két méltóság-,
akiknek a főkirálybíró hivatalosan is pártfogásába ajánlotta a létrehozandó intézetet.
Balási József körlevele nyomán, 1846. február-március folyamán beérkeztek az első
válaszlevelek is, amelyek viszont finoman szólva is csak mérsékelten voltak biztatóak. Potyó Ferenc
felcsíki esperes a hatáskörébe tartozó klérus nevében támogatásáról biztosította ugyan a kezdeményezést, de egyben figyelmeztetett a korlátozott anyagi lehetőségekre is. Úgy látta, hogy az elérendő cél érdekében előbb egy alapítványt kellene létrehozni, hiszen a hangszerek beszerzése és a
tanítói fizetés biztosításának terhe együttesen meghaladja a potenciálisan mozgósítható forrásokat.
Valószínűleg több lelkesedést várt a főkirálybíró az erdélyi püspöktől is, aki Úgyszintén
dicséretesnek nevezte a szándékot, „idvesnek és igen méltánylandónak" a szék határozatát, hogy a
Csíksomlyón tanuló ifjúság „hangászatbani taníttatása végett Musikai Conservatorium alapítását, és e
végre aláírás útjáni segedelmek felszedését meghatározta'', de nem látott „tökéletes reményt" arra, hogy
egy ilyen jellegű intézmény hosszú távon adományokból fenntartható. Mást nem ígért, mint hogy
„mihelyst az intézkedés annyira vitetik, hogy a musikai szerek megszerezve, és a tanító megfogadva
!eszen, akkor a tanítás ideje és helye iránt" rendelkezni fog. A másik felkért pártfogó, gr. Lázár László
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kancellár válasza - ha volt egyáltalán - nem ismeretes, a zeneintézetre vonatkozó iratcsomókban
nem található nyoma.
Egyedül a csíkszentgyörgyi Bálint Ignác nyugalmazott századoshoz küldött levélre jött igazán
biztató és lelkes válasz. A kapitány és felesége, Bors Julianna, akik a gimnázium bőkezű
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alapítványtevői voltak korábban is, 100 rajnai forintot ajánlottak fel a zeneintézet javára, mint
utóbb kiderült csaknem annyit, amennyit egész Csíkszék polgári, katonai és egyházi közösségei
együttvéve. A pénzadományokról készített első jelentés a legkisebb körzetből, Kászon fiúszékből
érkezett. Főleg a helyi „értelmiség" került az adakozók jegyzékébe: plébánosok, kántorok,
táblabírák - pár krajcáros adományaikból alig gyűlt össze több, mint 2 forint, Így a kászoni
alkirálybíró, pókakeresztúri Székely Károly úgy volt kénytelen menteni a helyzetet, hogy maga
egyedül adott még 2 forintot. Utóbb, a kászoni falvak még további 4 forint 52 krajcárral járultak
hozzá a zeneintézet megalapításához. Pókakeresztúri Székely Zsigmond felcsíki alkirálybíró
jelentése szerint körzetében 27 forint 59 krajcár gyűlt össze - a faluközösségek részéről általában 1-2
forintot, a magánszemélyektől a legjobb esetben is 1-1 forintot Írt össze, de különösebben nem
jeleskedtek a felcsíki nagybirtokos családok tagjai sem. Az alcsíki adományokról nem maradt
részleges kimutatás, csupán az összesítő Íveken, illetve egy 1847 júliusában készült - a kászoni
adományokat és a két határőrezredtől felszedett összegeket is tartalmazó - jegyzékben szereplő
tételek alapján lehet következtetni az összeg nagyságrendjére, ami valószínűleg hasonló volt a
Felcsíkból származó összeghez: kb. 26-27 forint. Gyergyószékből 26 rajnai forint 10 krajcár gyűlt
össze - itt külön említést érdemel néhány lelkes magánszemély, zömében széki tisztviselők
(nagybaconi Baló József alkirálybíró, oroszfáji Mikó Mihály jegyző, árapataki Geréb Elek táblabíró,
gyergyószentmiklósi Jánosi Márton mérnök, nagykászoni Andrási Antal gyergyóalfalvi plébános),
akik Csíkszék többi tisztségviselőihez, birtokosaihoz képest jóval nagylelkűbbnek bizonyultak:
egyenként 2-3 forintot is adományoztak. Az adakozók sorában meg kell emlékezni Csíkszereda
város tanácsáról is, amely az első támogatók között, még 1846. március S-én, 8 forinttal járult hozzá
a kezdeményezés sikeréhez. Sombori Sándor ezredparancsnok jelentése szerint az I. székely
huszárezred részéről csupán 4 forint gyűlt össze, br. Schirding Ferdinánd, az 1. székely gyalogezred
parancsnoka viszont már jelentősebb összegről, 27 forint 40 krajcárról tudott beszámolni, Balási
főkirálybíró mégis úgy érezte - és ennek hivatalos átiratban is hangot adott -, hogy a
határőrezredek tisztikara nem vette ki eléggé a részét az adakozásból. A gyergyószentmiklósi
kereskedőszék (Mercantile Forum) helyettes bírája, Kritsa Lukács jelentésében haladékot kért, mint
Írta „„. társaságunk tehetősebb tagjai kereskedési foglalatosságok miatt nagyobb részint már hazul
eltávoztak volt, az aláírási ív kimutatása szerént az ajánlat 20 váltó rhénes forintnál többre nem ment, s
ezért sem az említett mennyiséget, sem az aláírási Ívet bé nem küldöttük, és jelenleg sem küldjük bé, mert
reméljük, hogy novemberben a honn nem lévő társaságunk tagjai hazajővén, az eddig aláírt
mennyiségnél többel szolgálhatunk„. ". A csíki örmény kereskedők közül a Mánya, Lukács és
Pototzki családok egy-egy tagját találjuk a jegyzékekben, 1-1 forinttal. Érdekes, hogy a ferences
gimnázium zeneintézetének létrehozásához két görög katolikus pap is hozzájárult: Csobotár
György Gyergyóalfaluból és bizonyos Dobozi pap Kászonból.
1846 májusának derekán, amikor az utolsó jelentések is befutottak, világossá vált a szék vezetése
számára is, hogy a megajánlott összegek még középtávon sem fedezik az intézet fenntartásának
költségeit, így 1846. május 18-án Csíkszék közgyűlése újabb határozatot fogadott el a Musikai
Conservatorium ügyében: „az eddig tett ajánlatoknál egy más s jobb móddal intézett kéregettetést
vitetni véghez". Balási főkirálybíró kénytelen volt tehát újabb körlevelet küldeni, ezúttal a
csíksomlyói katolikus gimnázium egykori diákjait, a Csíkból elszármazott egyházi és világi
személyiségeket célozta meg, többek között Fogarassy Mihály skutari címzetes püspököt, a pesti
egyetem hittudományi karának igazgatóját, Kedves István kolozsvári apátot, kászonújfalvi Szabó
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János kanonokot, kolozsvári plébánost, László János Alsó-Fehér vármegyei királyi pénztárnokot,
Bogdán István kézdipolyáni plébánost, gyergyóremetei Dávid Mózes Antalt és csíkszentimrei
Fodor Istvánt. Az 1846. június 30-án kelt körlevél tanúsága szerint az addigi csíkszéki adományok
által már biztosítva volt a hangszerek ára, illetve a tanÍtÓ két évi bére, az újabb kihívás a zeneintézet
állandó működésének biztosÍtása volt, mely célt egy háromezer forint tőkével bíró alapítvány
létrehozásával látta kivihetőnek a főkirálybíró. Ezért szólította meg Csíkszék tisztsége nevében
„törvényhatóságunk minden azon vér-g;yermekét, kiknek bérces honunk levegője és az említett tanoda
adának anyagi s szellemi első életet, és akiben nemzetünk dísze fénylik, Musikai Conservatoriumunk
pártfogójává megkérni... ". Hogy a módszer - amit ma világlobby néven alkalmaznak - milyen
sikerrel járt, arról nincsenek információk, de a szék ~ivatalviselőinek későbbi levelezéséből arra
lehet következtetni, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ennek ellenére - és a
kétkedve támogatók számításai dacára is - a zeneintézet 1846-ban megkezdte működését.
A csíksomlyói hangszeres zeneoktatás 1846-1848 közötti első időszakára vonatkozóan alig
vannak adatok. Mivel az iskola hivatalos tantervében zenetanítás nem szerepelt, a Musikai
Conservatorium gimnáziumi önképzőkörként működhetett. Nem tudni, hogy ki volt a zenét
oktató ifjú tanÍtÓ, hány diák alkotta a zenekart, milyen hangszereket vásároltak a csíki székelyek
krajcár-adományaiból és milyen zeneművekkel barátkoztak az ifjak, hiszen az 1848-1849. évi hadi
események nemcsak a zenekart szórták szét, de az iskola is több évre bezárta kapuit. Vélhetően a
nagy felfordulásban pusztultak el a gimnázium 1848 körüli időszakának iratai is, köztük az első
diákzenekarra vonatkozóak. Amit mégis tudunk, azt a szék tisztségviselőinek hivatali levelezéséből
tudjuk. Másfél évnyi működés mérlegét vonja meg Endes alkirálybíró 1847. júliusából fennmaradt
keserű hangvételű jelentése, mely szerint a zeneintézet javára Kászon-Alcsíkban hozzá befolyt 58
rajnai forint 35 krajcárból a tanÍtÓ tízhavi bére máris elvitt 50 forintot, olyan körülmények között,
hogy a teljes időszakban ő biztosította a tanÍtÓ élelmét és szállását, ő látta el gyertyával s egyéb
szükségesekkel is. „Ezen csekély megmaradott öszveggel mit tég;yek? Addig is míg ezen idves szándék
jobb alapot nyerend, a méltóságos főkirálybíró Úr utasító rendeletét annyival inkább kérem, mivel sem
én tovább a musikatanítót, sem ő 5 pengőből az általam két évek alatt adottak hiányával magát eltartani
nem képes." A kezdetben oly lelkes alkirálybíró belefáradt az örökös "kéregettetésbe" és lemondott
az intézet ügyeinek intézéséről, Így helyébe a főkirálybíró Lukács Istvánt, a szék levéltárosát
nevezte ki.
Az új tanév ismételten felvetette a régi nagy kérdést: hogyan lehet a Musikai Conservatorium
működését hosszú távon biztosítani? Az elmúlt évek tapasztalata Potyó Ferenc esperest és Kovács
Miklós püspököt igazolták: alamizsnából nem lehet egy intézményt fenntartani, a tervezett
háromezer forintos tanítói alapba pedig vélhetően nem érkeztek adományok, Így 1847. augusztus
végén Balási József kénytelen volt ismételten a gyergyószentmiklósi Mercantile Forumhoz fordulni,
az örmény kereskedők ugyanis az előző évi haladékkérés Óta nem jelentkeztek. Az átirat kiadója és
címzettei egyaránt tudhatták, hogy csupán a kincstári optimizmus íratja a következő sorokat: „ ... az
állandóul való taníthatás végett alapítványra lévén szükség, biztoson reménlem, hog;y ha bár részenkénti
bészolgáltatás útján is, azt a minden jónak elémozdittására törekedő Kereskedői Szék nevezetes öszveggel
fogja felsegélleni ... ".
A zeneintézet működéséről 1848 tavaszán értesülünk újból. Egy nagyon megrongálódott,
töredékesen fennmaradt iraton a főkirálybíró március 12-én kelt, Csíkszék lakosságához intézett
felhívását olvashatjuk, melynek első részében Balási a zeneintézet két és fél éves működésének
mérlegét vonja meg: ,,A Csík Somlyói ének és musikai tanítóintézet ezelőtt már harmadfél évvel az erre
adakozók segedelmekkel felállván, minthog;y minden kezdet nehéz az 1-ő esztendő kevés sikert mutatott,
a második évben püspök urunk Őnag;yméltósága keg;yes segedelméből a szükségesebb musikai eszközök
megszereztethetvén, már sokkal nag;yobb [hiányzó rész] mutatkozott, s az idei oskolai félév [hiányzó
rész] sikerrel folyván ... ·~ A szöveg második feléből kiérződik, hogy már az ő lelkesedése sem a régi tudja és ki is mondja: ha elmarad a segÍtség, ha nem sikerül a régóta tervbe vett tanÍtói alap
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létrehozására anyagi támogatást szerezni „ezen szép - az ifjakat szabad óráikban henyeség, és abból
minden rossztól elfoglaló, az erkölcsöt szelidítő s az istentiszteletet díszesítő - intézet
visszahanyatlik a semmiségbe„. ". A megmaradt iratok nyolc adakozó nevét őrízték meg, akik
összesen 112 forint 20 krajcárt ajánlottak a zeneintézet tanítói alapjába, és ezt részben helyben ki is
fizették. Jellemző, hogy újból csíkszentgyörgyi Bálint Ignác nyugalmazott huszárkapitány
jeleskedett: 100 forintot ajánlott fel a nemes cél érdekében, de említést érdemel oroszfáji Mikó
Mihály is a maga 6 forintjával és ditrói Puskás Ferenc, aki 2 forintot adott. Ha a nyolc adakozó
mellett voltak is további támogatók, a befolyt összeg nem lehetett jelentős, hiszen a szabadságharc
utáni években sincs híre-nyoma a zeneintézeti tanítói alapítványnak.
A forradalmi események, majd a kibontakozó polgárháborús viszonyok és a szabadságharc
hadieseményei végleg megpecsételték a Csíksomlyói Zeneintézet sorsát. Az iskolaépületet 1848-ban
előbb a forradalmi, majd 1849-ben a császári hadsereg foglalta le. Az osztrák katonaság a termeket
laktanyának és kórháznak használta, a földszinti termek egy részébe lovakat kötöttek. A diákok
szétszéledtek, a hangszerek vélhetően az iskola egyéb berendezési tárgyaival és gyűjteményeivel
együtt elkallódtak. 1851 októberében az iskola újra megnyitotta kapuit, de a lepusztult, kifosztott
épületben fel se merülhetett a zeneoktatás lehetősége.
A csíksomlyói hangszeres zenetanítás második korszakára még több mint három évtizedet
kellett várni. 1865-ben történt ugyan egy bátortalan kísérlet az alig meggyökerezett hagyomány
felélesztésére - a diákok saját költségükön járattak egy zenetanítót Csíkszeredából -, azonban az
iskola vezetésének ellenzése folytán végül felhagytak a tanulással. Az ügy véglegesen 1884-ben ért
révbe, amikor Lönhart Ferenc erdélyi püspök, Imre Dénes királyi főerdész és Csík vármegye
nevelési alapjának támogatásával sikerült beszerezni a szükséges vonó és fúvó hangszereket, a
zenetanár fizetésének költségeit pedig a vármegye vállalta magára. 9 A millennium évében már
hatvan diák, kezdő és haladó csoportba sorolva gyakorolt, ünnepi alkalmakkor pedig a legjobb 24
növendékből összeállított zenekar játszotta a nemzeti és klasszikus zeneirodalom legszebb
.. 10
dara bJalt.
következő

9

BÁNDI 1896, 113-114.
BÁNDI 1896, 467-468.
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FÜGGELÉK11
1.
Csíksomlyó, 1846. január 19.
Csíkszentsimoni Endes Miklós alcsíki alkirálybíró beadványa Csíkszék közgyűléséhez,
melyben azon felhívással fordul a szék rendjeihez, hogy támogassák a Csíksomlyón
megalapítandó zeneintézet ügyét. 12
Címzés: Nemes Csíkszék törvényhatósága Tekintetes Rendeihez, alázatos tisztelettel.
Tekintetes Nemes Rendek!

Hazánk

jövendője

az ifjúság minden tekintetbeni kimívelésén alapulván, meg kell mégis

vallanunk, hogy általánoson római hitvallásos felekezeteinkre édes hazánk kevésbé számírhat; ha
pedig ennek vizsgálatába beljebb bocsátkozunk, bizonyoson egy kitűnő oka az, hogy ifjaink sorsát
közgyűléseink tanácskozási szőnyegére nem gyakran méltányoljuk, következőleg tetteiket,
mívelődési modorokot figyelemmel nem kísérjük, s fájdalom! ennek következése az is, hogy a mii
élénk s minden szépet s jót felfogni képes ifjaink, minden egyéb nemes fejledezésektől fosztva, csak
egy kis deákos gymnasialis tanulmánnyal kéntelenek maradni, akkor midőn a református atyafiak
négy fő, s több alsóbb tanodájokba minden királyi alapÍtvány segedelme nélkül ifjaikot tökéletesebben képezni, s számokra musikai conservatoriumokot allÍtani képesek.
Ezen nemes tettek általunk helyeslendők és a hon s annak reményei arámi kötelességből
utánozandók, annyival is inkább, mivel vidékünk minden nevezetesebb városoktól távol esvén, a
mívelődés villány sugárai későn, megtörőleg, vagy nem is hatnak ránk, és Így a szellemi fejlődés
saját gondoskodásunkot igényli, óhajtja és várja.
De külömben is vannak az ifjúságnak percei, melyekkel a legszorgalmasabb is a folytonos
tanulást megszakasztani kéntelen, ezt most a Csík Somlyón tanuló ifjúság részint hivalkodásra,
részint oskolai szabályok áthágására fordittya, mert nincs néki egy nemesebb, s az ő vidor
szeszélyének tökéletesen megfelelő elfoglaltatása, mire azon nyugpercet fordítva, később új erővel
foghatna fő kötelességéhez.
Mely indokból kiindulva, midőn alólírt ezen tárgyat külömben is a tekéntetes rendek komoly
figyelmébe ajálja, egyszersmind ezennel a Csík Somlyai gymnasiumban tanuló ifjúság számára
megszerzendő musikai eszközökre aláírási Ív rögtönös kibocsátását alázatoson kéri, felszólítván
minden - a hon és annak reményei arám meleg kebellel érző - egyes tagot ezen üdves célzat
tettleges pártolására, midőn egyszersmind az aláírók biztosÍtásául a bégyülendő öszvegről is
számadását minden jutalom kívánása nélkül a tekéntetes rendek jóváhagyása mellett ajálja, ki
egyébaránt alázatos tisztelettel marad a tekéntetes nemes rendeknek alázatos szolgája,
Endes Miklós mp.

A Függelékben szereplő szövegek esetében az átíró forrásközlés szabályait igyekeztem követni, így a
levéltári források a szélesebb közönség számára is hozzáférhető szöveghű változatban, a mai magyar nyelv
szabályainak figyelembe vételével kerültek közlésre, indokolt esetekben azonban bizonyos archaizáló
formákat megőriztem, olyanokat, amelyek érzékeltethetik a korabeli beszélt nyelv sajátosságait. Ugyancsak
eredeti állapotukban szerepelnek a személy- és helynevek is. Az értelmezést megkönnyítendő, kijavítottam a
nyilvánvaló elírásokat, jelöltem az eredeti szövegekben nem mindig következetes központozást, feloldottam a
dátumokat és a rövidítéseket.
12
Az irat Őrzési helye: Román Országos Levéltár Hargita megyei Hivatala Csíkszeredában {a továbbiakban
ROL CsLvt), F 27 Csíkszék levéltára - Iratok, CCLXIV/76. Az irat iktatószáma: 144-1846.
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Csíkszék közgyűlésének

2.
Csíksomlyó, 1846. január 19.
16. számú határozata a Csíksomlyói Zeneintézet ügyében. 13

Nemes két Csík, Gyergyó és Kászon székek által rendes főtiszti elnöklet alatt Csík Somlyón,
folyamatban indult 1846-ik év januáriussa 19-ik napján tartott közgyűlési jegyzőkönyv. (...)
16. Olvastatik alkirálybíró Endes Miklós atyánkfiának arra serkentő jelentése, miszerint a
Somlyói gymnasiumban tanuló ifiaink különben üres idejét musika tanulásra felhasználtatni jónak
láttya, s az erre megkívántató eszközök megszerzésére, s egy tanító fizetése elláthatására aláírási Ív
útján javalja bészereztetni a szükséges pénzöszveget.
A terv teljes méltánylásával a helybeli gyalogezredi kormány, törvényhatóságbeli három
esperestségek, Szereda városi tanács, Gyergyó Szent Miklósi és Szépvízi Kereskedői T ~rsaságok és
királybíráinkhoz a felszólító levél másolatához téve egy-egy arra elkészített aláírási Ív küldessen, az
üdvös cél elősegéllése kéretvén.

3.
[Csíksomlyó], 1846. január 19. után
Kászonimpéri Balási József főkirálybíró Csíkszék közgyűlése nevében jegyzett
körlevelének fogalmazványa, melyben támogatni kéri a Csíksomlyói Zeneintézet
létrehozását. 14
Címzés: A nemes első székely gyalog és lovasezred kormányához, a kerületi esperesekhez, mind
négy alkirálybíró atyánkfiaihoz, nemes Szereda városa tanácsához, és a Szépvízi s Gyergyó Szent
Miklósi kereskedői székekhez. Somlyón, januarius 19-én, 1846-ban, 16-ik szám alatti közgyűlési
határozatnál fogva.
Honunk fölvirágzásának jövendője, főleg az ifiuság minden tekintetekbeni kiképezésén
alapulván, ha pénzbeli értékünk közsegedelem útján felidézendő áldozatokkal felérné, mellőz
hetetlen teendőink sorába tartoznék minden testi gyakorlati és szépművészeti tanokat a tanodák
küszöbei közé foglalni, mert életkora sajátságából kifolyó hevesebb vérmérsékleténél fogva szilaj
pajkosságokra és gyermeki hivalkodásra hajlandó zsenge fiatalság előtt - ha a komolyabb oskolai
tanulmányoktól üres perceibeni vidor szeszélyének célszerűen megfelelő foglalkozásra alkalom nem
szolgáltatik, s ezáltal naponta fejlődő tehetségeinek a mostaninál nemesebb irány nem adatik - sok
oldalról áll tárva az erkölcsi elaljasodásra vezető Út, s különösön törvényhatóságunkban azért kell
az ifiuság mívelődésére reményt nyújtó bárminő csekélynek tetsző alkalmat is megragadni, mivel
nevezetes városoktól s a polgárisodás tűzhelyeitől elszigetelt álláspontunkban [!] közvetve, vagy
későn, vagy némely isméreti fokokra nézve talán sohasem hatnak hozzánk a mívelődésnek megtisztÍtott sugárai.
Ha mindent nem tehetünk mit szükség volna tennünk, emberiség javallta kötelességeink
teljesittéséhez némüleg közeledünk, midőn annyit tettünk mennyit tehetségünkkel képesek valánk
felérni, és ami által megtöretik az Út az ifiuság számára még több és hasznosabb mívelődési
kútforrásokat nyitni meg.
Illy nézetbe valának közgyűlési rendeink, midőn folyó hó 19-én hozott határozatuknál fogva a
Csík Somlyai gymnasiumban tanuló ifiuság számára felállítandó Musikai Conservatorium zsenge
alapjául, ezúttal legalább a musikai szerek megszerzésére kívántató költség és a tanító egy-két évi
fizetése fedezésére Al Csík széki alkirálybíró Endes Miklós atyánkfia indítványa nyomán aláírási Ív
kibocsáttatásában állapodtak meg.
13
14

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Protocollumok, 1. sz. 170. lap.
ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Iratok, CCLXIV /76. Az irat iktatószáma: 144-1846.
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Teljes meggyőződéssel vagyunk aziránt, hogy a felfogott cél jótékonyságához illő részvéttel
fogadtand jelen felszólfrásunk, s midőn egy aláírási Ív példányát ide zárjuk, nem kétkedünk, hogy
minden serkentő és hathatós módok el fognak követtetni, melyek eszközül szolgálnának az aláírók
számának minél többre lehető nevekedésére, a bégyülendő pénzöszveg Al Csík széki alkirálybíró
Endes Miklós atyánkfia kezére - ki annak számadás melletti kezelését magára vállalta - lészen
adandó, s annak idejében az eredményrőli tudosittásra bátrak vagyunk számÍtni.

4.
[Csíknagyboldogasszony], 1846. február 13.
Potyó Ferenc felcsíki esperes levele kászonimpéri Balási József főkirálybíróhoz a
Csíksomlyói Zeneintézet részére történő hangszervásárlás ügyében. 15
Címzés: Illustrissimo domino Josepho Balásy de Kászon lmpérfalva inclytarum sedium Csík,
Gyergyó et Kászon supremo judici regio, domino gratiosissimo, in Csíksomlyó.
Méltóságos Főkirálybíró Úr!
A Fel Csíki clerus csekély tehetsége szerént minden közhasznú s bölcs indÍtványokban részvényes kezet fog a nagylelkű honfiakkal, azt az észrevételt nyilvánÍtván, hogy talán célirányosabb
lenne a musikai eszközök megszerzése előtt elébb évenként tőkepénzt gyűjteni, mert egyszerre a
tanÍtÓra is alapÍtványt szerzeni, erőnket felülmúlja.
Egyébiránt bővebbi értekeződésig is mély tisztelettel öröklünk [!] a méltóságos főkirálybíró
Úrnak alázatos szolgái, a Fel Csíki clerus.
Február 13, 1846.

5.
Csíksomlyó, 1846. február 13.
Kászonimpéri Balási József főkirálybíró Potyó Ferenc felcsíki espereshez küldött
levelének fogalmazványa a Csíksomlyói Zeneintézet támogatása ügyében. 16
A Fel Csíki esperes Főtisztelendő Potyó Ferencz úrhoz. Csíksomlyón, február 13-kán 1846.
A Fel Csíki tisztelendő clerustól mai napon a Somlyai tanuló ifiak ének és musikára való
tanittatásokra nézve tett iratára barátságos tisztelettel kívántam jelenteni, hogy tanítói alapÍtvánról
csak akkor tudnánk gondoskodni, ha feles segedelmet remélhetnénk, most előre csak az a célunk,
hogy az már itten lévő tanítót addig tarthatnánk, míg az ifiak is beléjővén énekbe, musikába, azután
tanÍthatnák a nagyobbak a kissebbeket, és szerezhetnénk bár kevés musikális szereket, hogy azokon
kik teljességgel nem tudnak magoknak szerezni, a tanolhatás óráiban segélve légyen. A protestáns
atyafiaknál is ilyen lábon vagyon az ének és musicalis tanulmány, s mégis szép haladást tesznek. Ha
annyira haladna az adakozás, hogy téSkét lehessen formálni, nagyon jó lenne, de ha nem lehet, bár
rövid ideig tarthassuk a tanÍtÓt, akinek elséS hónapi kosztját - addig is míg segedelem gyűlhet magam fizetem, bízván azért a tisztelendő clerusnak ehhez járuló tettleges segedelmezésihez, teljes
tisztelettel vagyok. ..

15

16

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Főkirálybírói iratok, XVII/E 91-1846.
ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Főkirálybírói iratok, XVII/E 91-1846.
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6.
Csíksomlyó, 1846. február 14.
Kászonimpéri Balási József főkirálybíró tusnádi Kovács Miklós erdélyi püspökhöz
küldött levelének fogalmazványa, melyben pártfogásába ajánlja a létrehozandó
Csíksomlyói Zeneintézetet. 17
Címzés: Az Erdélyi Catholicus Püspök Őnagyméltóságához. Somlyón, februarius 14-én, 1846.
Nagyméltóságodnak e törvényhatóság nagy szerencséjével párosult magas állása, miszerint becses
származásával dicsekedhetve, mint ez ország minden oskolái legfőbb igazgatójához tisztségünk
bátor és kötelességének esméri alázatosan feljelenteni azt, hogy alkirálybíró Endes Miklós atyánkfia
inditvánnya következtében folyó évi januárius napjain tartott közgyűlés alkalmával e szék rendei a
Csík Somlyón tanuló zsenge ifiuságnak Musikai Conservatorium alapíthatására az egyházi, katonai
és polgári kebelbéli rendekhez aláírási Ív kibocsáttását határozták.
Nem foglaljuk el Nagyméltóságodnak a közjó előmozdittásától csak egy percben is üressen nem
lévő becses üdejét annak felemlegetésével, hogy elszigetelt honunk remélhető felvirágzása, szent
vallásunk áldozó szertartását is tekintve, leginkább ifjainknak egyéb tanulmányitól fennmaradó
üres üdejek alatt a hangösmeretinek tanulásában alapuljon, mert az egész hon előhaladására tett ily
célú több üdvös alapítványai Nagyméltóságodat már halhatatlanná tették.
Egyedül abban összpontosult határozatot juttassuk Nagyméltóságod kegyes tudására, hogy
ámbár óhajtó volna egy tanító állandó fizetésére és a musikaszerek megszerzésére kívántató
pénztőkésítés, de valami különös kegyelem hozzájárulta nélkül ehhez remény nem lévén, csakis bár
a musikai szerek elő megvásárolhatására és egy tanítónak bár kétesztendei fizetésére gyűlne bé a
szükséges pénzöszveg, mivel a tanítói kar is nagy hajlandósággal és reménnyel viseltetik, hogy két
év múlva az ifiuság közül válna tanító s a tehetősebb szülék is megismerkedve annak szükséges és
kellemes voltával, a musikai szerek további megszerzése kipótlásában is segedelemmel lenni
hajlandóbbak lennének.
Ily cél elősegítését N agyméltóságodnak kegyes pártfogásába legalázatosabban felajánlván,
leghálásabb tisztelettel maradunk. ..

7.
[Csíksomlyó, 1846. február 14.]
Kászonimpéri Balási József főkirálybíró szárhegyi gr. Lázár László erdélyi
kancellárhoz címzett levelének fogalmazványa, melyben pártfogásába ajánlja a
létrehozandó Csíksomlyói Zeneintézetet. 18
Címzés: Méltóságos Gróf Lázár László Úrhoz.
Hogy közelebb múlt januarius napjaiban tartott közgyűlés alkalmával e székek tekintetes rendei
alkirálybíró Endes Miklós atyánkfiának Somlyai Gymnasiumban Musikai Conservatorium
felállítása arámi indítványát meleg érzéssel pártolták s a szükségesek lehető megszerezhetésére nézve
kebelbéli egyházi, polgári s katonai hatóságokhoz aláírási Ívek bocsáttattak légyen ki, a méltóságos
gróf cancellarius Úrral alázatosan tudatni tisztségünk kötelességének esmérte, s minthogy
Nagyságod nemzetünknek és nevezetesebben elszigetelt törvényhatóságunknak mindenekben
legbuzgóbb atyai gyámola, ezen az ifiuság szabad óráit a rossztól elfoglaló, a jövő nemzedéket
szelídítő, és az isteni tisztelet folyamát nagyon dicsőitő zsenge intézetünköt is nagyságod kegyes
pártfogásába ajánlani bátorkodunk.

17
18

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Iratok, CCLXIV /76. Az irat iktatószáma: 227-1846.
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8.
[Csíksomlyó, 1846. február 14.]
Kászonimpéri Balási József főkirálybíró Bálint Ignác nyugalmazott századoshoz és
nejéhez, Bors Julianna asszonyhoz címzett levelének fogalmazványa, melyben
támogatásukat kéri a Csíksomlyói Zeneintézet létrehozásához. 19
Címzés: Nyugpénzes kapitány Bálint Ignácz Úrnak s nője Bors Julianna asszonynak.
Méltóságtok Istentől nyert vagyoni tehetségeikhez képest tettleges áldozataikkal már több év Óta
bébizonyitották annak tudását, hogy a honnak felvirágzása az ifiuság célszerű nevelésében álljon.
Méltóságtok a haza oltárára örökre elhervadhatatlan szép virágot tűztek ki, midőn a zsenge ifiuból
haza hasznos emberévé lehető kimíveltetésre kegyes alapítványt tettek, erre törekedni még azt az
erős serkentő ösztönt is a könyvek ajándékozásával a zsenge ifiuságnak még előre lelkébe
plántálták.
Méltóságtoknak - mint a míveltség ily feddhetetlen indulattal tündöklő gyámolainak - illőnek és
szükségesnek látta tisztségünk tudtára juttatni, hogy alkirálybíró Endes Miklós atyánkfia indítványa következtében folyó év januarius napjaiban tartott közgyűlés alkalmával törvényhatósági
rendek a Csík Somlyón tanuló ifiuság számára Musikai Conservatorium alapítását helyeselték.
Egy ilyen conservatorium létrehozásában nagy míveltsége fejlik ki a jövő kornak, mert
vallásunk isteni tiszteletét tekintve a hang ösmérete egyik nélkülözhetetlen szükség. A zsenge
ifiuság pedig egyéb tanulmányaiktól üres idejeket nem a csintalanság s más egyéb rosszra vezető
tényekre, de a szívet s lelket mívelő hang s musika esméreteire fordittyák.
Ezen jó cél hathatós pártfogásával - tetézve több jótéteményeiket, s mindezek által a késő korra
is halhatatlanná tenni becses emlékekeket - szíveskedjenek.

9.
Csíksomlyó, 1846. március 2.
Kimutatás a Csíksomlyói Zeneintézet támogatására adott kászonszéki
pénzadományokról. 20
A Csík Somlyai
aláírási Ív.
Sor'
szam
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

19
20

gymnasiumban tanuló ifjúság számára

megszerzendő

Az aláírók nevei
Kászon ujfalvi plébánus
Ugyan azon megye cantora
Kászon J akabfalvi harangozó
Kászoni Dobozi görög catholicus pap
Nagy Kászoni kántor
Alltizben resideáló Gáll Imre
Kászon Altízi táblabíró Bernád András
Kászon Jakabfalvi Csutak Lajos táblabíró
Kászon Altízi Bernád Barabás táblabíró
Barta lgnátz
Székely Károly
Öszveg

musikai eszközökre

Ezüstben
Rft
xr
20
10
2
5
30
20
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10
10
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A fennebbi öszveget 4 rhénes forint 1 krajcán
Somlyón, manius 2-án, 1846.
Endes Miklós mp.

pengő

pénzben hiba nélkült kezemhez vettem.

10.
Kolozsvár, 1846. március 2.
Tusnádi Kovács Miklós erdélyi római katolikus püspök levele Csíkszék tisztségéhez a
Csíksomlyói Zeneintézet létrehozása ügyében. 21
Címzés: Az erdélyi püspöktől. Nemes Csík Szék tekintetes tisztségének hivatalból,
Csíksomlyón.
Tekintetes Nemes Tisztség!
Mielőtt a tekintetes tisztségnek levelét vettem volna, már a csíksomlyai szerzetesi s oskolai
elöljáró tudtomra adta a nemes szék rendeinek azon hazafiui buzgóságból eredett, idves és igen
méltánylandó határozatát, miszerént a Csíksomlyón tanuló ifiuságnak a hangászatbani taníttatása
végett musikai conservatorium alapítását, és e végre aláírás útjáni segedelmek felszedését meghatározta. Dicséretes a szándék, idves a cél, ha mindján a tervezett musikai conservatoriumnak huzamosabb időkre kiterjedő megalapításához és fenntanásához ezen az Úton nincs is tökéletes remény,
de minden esetre a tanuló ifjúságnak jövendőbeli kilátására az is elég, ha most egynehány évek alatt
a hangászat általa megkedveltetik, alapelveiben megesménetik, men Így reményleni lehet, hogy
utóbb annak szükségét és hasznát maga átlátván, bővebb megtanulására önerejéből fog iparkodni.
Mihez képest, amint a csíksomlyói gvardiánnak is megínam, mihelyst az intézkedés annyira vitetik,
hogy a musikai szerek megszerezve, és a tanító megfogadva leszen, akkor a tanítás ideje és helye
iránt magam is rendelkezni fogok. Ha az adakozásra listát indítanak, minekután a székbeliek
megtették és beínák ajánlásukat, kérem azon listát velem is közölni.
Egyébaránt illő tisztelettel levén a tekintetes nemes tisztségnek elkötelezettje, Kováts Miklós
erdélyi püspök.
Kolosvánt, manius 2-án, 1846.

11.
Csíksomlyó, 1846. március 16.
Kászonimpéri Balási József csíki főkirálybíró a szék területén működő esperesekhez
címzett felhívásának fogalmazványa a Csíksomlyói Zeneintézet létrehozása ügyében. 22
Címzés: A Főtisztelendő Esperes urakhoz.
Hogy a közgyűlés által meghatározott a Csík Somlyai tanoda melletti ének és musikai
tanulmány annál szilárdabbul megalapulhasson, nem múlatta el tisztségünk püspök urunk
Őnagyméltósága minden jóén, szépén buzgó s áldozni is kész kebelét megkérni, s szerencsélteték is
ide mellékelt válaszával, melyben helyeselvén az ügyekezetet és azt megállandósittani kívánván,
felfüggesztette hozzájárulását akkorra, midőn látni fogja, hogy a kebelbeli engedelem az egyes
aláírók kimutatása szerént mennyire terjedett légyen. Hogy azén ebbéli kívánságát
Őnagyméltóságának mentől elébb teljesíthessük, idei 144. szám alatti megtanálása következtében
ezennel megkérjük a Főtisztelendő urat, hogy az esperesek, környékebeli papok és belső emberek
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ajánlatának egyenkénti kimutatását közölje mentől elébb, hogy a többekkel együtt azonnal püspök
urunk Őnagyméltósága eleibe terjeszthessük.

12.
Csíkszentgyörgy, 1846. március 21.
Bálint Ignác nyugalmazott százados levele Csíkszék tisztségéhez a Csíksomlyói
Zeneintézet létrehozása ügyében. 23
Címzés: Pensionatus kapitány Bálint lgnátztól nemes Két Csík, Gyergyó és Kászon székek
tekéntetes tisztségéhez, Somlyón.
Tekéntetes Nemes Tisztség!
Amint méltóztatott az iránt engemet értesÍteni, hogy a Somlyói tanuló ifiuságnak számára
szándékozott egy Musikai Conservatoriumot alapítani, mely idves célt hogy a tekéntetes nemes
tisztség létrehozhasson, azért magam is aztot nőmmel egyetértőleg 100=száz pengő rhénes
forintokkal felsegélleni örömest kész vagyok, amelynek ezen előre való jelentésem mellett
tisztelettel vagyok a tekéntetes nemes tisztségnek alázatos szolgája,
Bálint lgnátz pensionátus kapitány.
Szent Györgyön, martius 21-dikén, 1846.
A túloldalon Balási József főkirálybíró feljegyzése: Közgyűlésre.

13.

Nagykászon, 1846. március 22.
Pókakeresztúri Székely Károly kászoni alkirálybíró jelentése Csíkszék tisztségéhez, a
Csíksomlyói Zeneintézet létrehozására felszedett kászoni adományok ügyében. 24
Címzés: Kászoni királybírótól, nemes Csík szék törvényhatósága tekintetes polgári
kormányszékéhez teljes tisztelettel, Somlyón.
Tekintetes nemes tisztség!
A Csík Somlyai gymnasiumban tanuló ifjúság számára szerzendő musikai eszközökre ezen
nemes Kászon székben a polgári egyének adakozásokból gyűlt öszvegről való Ívet és nyugtatványt
tisztelettel felmutatom, lévén a tekéntetes nemes tisztségnek alázatos szolgája,
Székely Károly alkirálybíró.
Nagy Kászonban, martius 22-éről 1846.
A túloldalon Balási József főkirálybíró feljegyzése: Közgyűlésre.

14.
Sepsiszentgyörgy, 1846. április 11.
Magyarzsombori Sombori Sándor ezredes, az 1. székely huszárezred parancsnokának
átirata Csíkszék tisztségéhez a Csíksomlyói Zeneintézet létrehozásának támogatása ügyében. 25
Címzés: Székely huszárezered a nemes Csíkszéki tisztségnek hivatalból, Csík Somlyón.
A nemes tisztség múlt hónap 16-án Írt 309. számú becses megtanálása következtéül, hivatalos
barátsággal válaszolja az ezred, hogy a Csík Somlyón alapítandó Musikai Conservatorium számára a

23

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Iratok, CCLXIV /76. Az irat iktatószáma: 358-1846.
ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Iratok, CCLXIV /76. Vélhetően az 1846. március 2-án Endes Miklós
részére átadott pénzösszegekről készült kimutatás. Az irat iktatószáma: 359-1846.
25
ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Iratok, CCLXIV /76. Az irat iktatószáma: 436-1846.
24

181

BICSOK ZOLTÁN
huszár részen 4 forint pengő pénz jött bé, mely Endes királybíró Úrnak az
által átadatott.
Sombori ezredes.
A túloldalon Balási József főkirálybíró feljegyzése: Szolgál tudásul.

1-Ő Őrnagy

2-ik század

15.
Csíkszereda, 1846. május 4.
Br. Schirding Ferdinánd ezredes, az 1. székely gyalogezred parancsnokának átirata
Csíkszék tisztségéhez a Csíksomlyói Zeneintézet létrehozásának támogatása ügyében. 26
Címzés: 1-ső székely gyalogezred a nemes Csík szék tekintetes nemes tisztségéhez hivatalból,
Csík Somlyón.
Visszaérkezvén végtére a századoktól azon aláírási Ív, melyet a tekintetes nemes tisztség e folyó
évi januárius 19-dikéről 16. közgyűlési szám alatt a Csík Somlyai tanuló ifjúságnak a hangászatbani
tanítása végett meghatározott Musikai Conservatorium alapíthatása kedvén ide is közlött, és
amelyet az ezred kormánya a kitűzött cél magasságához képest igen melegen ajánlva keblében
közrebocsátott, nem késik az ezred a tekintetes nemes tisztségnek e tárgybani folyó év mártius
16-dikán 309. szám alatt költ második irományát is teljes tisztelettel megfelelve, aztot ide fogva oly
megjegyzéssel visszaküldeni, hogy az egész ajánlott 27 forint 40 krajcárra rúgó öszvegből leütvén a
dullóbiztos Balás Lajos Úr által az illető közönségektől máris kézhez vett 11 pengő forintot, a
megmaradandó summa pénz 16 forint 40 krajcár pengőben e folyó május hó végével ezen ezred
segédi irodájában nyugtatvány mellett mindenkor kézhez vehető lészen.
Schirding
Balási J Ózsef főkirálybíró utasítása a túloldalon: Al Csíki királybíró Úrnak a pénz általvétele
végett és a Fel Csíki királybíró Úr által béküldött dullói jelentéssel combináltassék.
Úgyszintén a hátoldalon, egy ismeretlen kéz által végzett számítás, a Csíksomlyói Zeneintézet
javára befolyt összegekkel: 16.40 + 27.59 + 46.50 + 4 + 100 + 4 = 199.30

16.
Madéfalva, 1846. május 12.
Pókakeresztúri Székely Zsigmond felcsíki alkirálybíró jelentése Csíkszék tisztségéhez,
a Csíksomlyói Zeneintézet javára Felcsíkszék területéről befolyt pénzösszegekről. 27
Tekintetes Tisztség!
Folyó év januariussa 19-én tartatott közgyűlési jegyzőkönyv 16-dik pontja következésében, a
Somlyai tanuló ifiuság számára kivántató musikai szerek megszerezhetése költségére, az ide zárt
28
dullói jelentés és amellett lévő névjegyzék szerént Fel Csíkból gyűlt bé 27 pengő forint és 39
krajcár, mely öszveget az említettekkel együtt alázatosan felmutatván, hasonló tisztelettel vagyok a
tekintetes tisztségnek alázatos atyafi szolgája,
Székely Sigmond mp.
Madéfalva, 12-a maji 1846.
A túloldalon, ismeretlen kéz által a következő utasítás: Csatoltassék a több hasonlókhoz.

26
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17.
Csomafalva, 1846. május 13.
Nagybaconi Baló József gyergyói alkirálybíró jelentése Csíkszék tisztségéhez, a
Csíksomlyói Zeneintézet javára Gyergyószék területén befolyt pénzösszegekről. 29
Címzés: A gyergyói alkirálybírótól nemes Csík szék tekéntetes tisztségéhez hivatalból,
Csíksomlyón.
Tekéntetes Nemes Tisztség!
A Csík Somlyai tanoda mellett az ének és musikai tanulmány megalapittására Gyergyó szék
részéről tett ajánlatokról készített aláírási Íveket két darabokban közgyűlési határozat nyomán a
tekéntetes tisztségnek idei 16. közgyűlési és 309. tisztségi számok alatt költ rendeletei
•• k ezte'b en 1"dezarva b'emutatom, JQ es nagy tiszte lette l mara d o k a te k'entetes usztsegne k al'azatos
k ovet
szolgája,
Baló Jóseff alkirálybíró
Csomafalván, május 13-kán, 1846.
A túloldalon, ismeretlen kéz által a következő utasÍtás: Csatoltassék a több hasonló Ívekhez.
0

I

0

I

I

18.
Gyergyószentmiklós, 1846. május 15.
A gyergyószentmiklósi Mercantile Forum átirata Csíkszék tisztségéhez a Csíksomlyói
Zeneintézet létrehozásának támogatásáról. 31
Címzés: A Gyergyó Szentmiklósi Kereskedő Széktől a Csík széki tekéntetes nemes tisztségnek
alázatos tisztelettel hivatalból, Csík Somlyón.
Tekéntetes Nemes Tisztség!
Tekéntetes nemes tisztségnek idei martius 16-ról 309. szám alatti azon hivatalos felszólítására,
melyben kéri, hogy a Csík Somlyói gymnasiumban tanuló ifiuság számára felállítandó Musikai
Conservatorium költsége fedezésére társaságunk tagjai által tett ajánlatokot egyenként mutassuk ki,
ezennel alázatos tiszteletünk mellett a jelen tudósításunkot tesszük: a tekéntetes nemes Csík széki
közgyűlésnek felszólítását az említett célra leendő segedelemgyűjtés végett csak idei februarius 13-án
vettük kezünkhöz, amikor jegyző Kálmán Istvánra bízatott a segedelemgyűjtés, de mivel
társaságunk tehetősebb tagjai kereskedési foglalatosságok miatt nagyobb részint már hazul
eltávoztak volt, az aláírási Ív kimutatása szerént az ajánlat 20 váltó rhénes forintnál többre nem
ment, s ezért sem az említett mennyiséget, sem az aláírási Ívet bé nem küldöttük, és jelenleg sem
küldjük bé, mert reméljük, hogy novemberben a honn nem lévő társaságunk tagjai hazajővén, az
eddig aláírt mennyiségnél többel szolgálhatunk, s járulhatunk a kívánt cél eléréséhez, amit a
tekéntetes nemes tisztségnek ezennel megírván, alázatos tisztelettel vagyunk a tekéntetes nemes
tisztségnek alázatos szolgái, a Gyergyó Szentmiklósi Kereskedő Szék,
Kritsa Lukáts mp. helyettes bíró
Kálmán István sk. jegyző
A túloldalon Balási József főkirálybíró feljegyzése: Szolgál tudásul.
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19.
Csíksomlyó, 1846. május 18.
Csíkszék közgyűlésén hozott 9. számú határozat a Csíksomlyói Zeneintézet ügyében. 32
Nemes két Csík, Gyergyó és Kászon székek folyó 1846-ik év május 18-án főkirálybírói rendes
elnöklet alatt tartatott közgyűlésének jegyzőkönyve. (...)
9. Ezen szék kebelében, Somlyón tanuló ifjúság számára felállíttatni tervezett Musikai
Conservatoriumra tett önkéntes ajánlatok némely Ívei, jelesen a keriileti alkirálybírák és mindkét
ezredek által tisztségünkhöz béküldöttek, bémutattatnak, melynek során főkirálybíró atyánkfia
ezen tárgyba tett eddigi előlépések felől felvilágosító értesítést tévén, egyszersmind római catholicus
püspök nagyméltóságú Kovács Miklós Úr Őexcellenciájának ezen tárgy iránti meleg részvétű nyilatkozata, és többek között nyugalmazott százados Bálint Ignácz Úrnak azon jótékony ajánlata felől
tészi bizonyossá, miként fenn tisztelt nagyérdemű püspök Úr Őexcellenciája miután a székbeliek
önkéntes adakozásaikot megtették, az aláírási Ívet magával is közöltetni kéri, nyugalmazott százados Bálint Ignácz Úr pedig elég szíves volt ezen közirányzatú célra maga és neje részéről 100 pengő
forintokat ígérni.
Ha a tervezett intézvény jövendője az eddigi önkéntes adakozások által láttatik is néműleg fők ént a hangszerek megszerzésére nézve - biztos alakba tűnni fel, mindazonáltal az eddig tett
ajánlatoknál ezen tárgyba egy más s jobb móddal intézett kéregettetést vitetni véghez, és tisztelt
nyugalmazott százados Bálint Ignácz Úrnak tanúsított közérdekű indulattyáért köszönetet szavazni,
valamint szintén hasonló modorban szerkezendő felirat rendén püspök Úr Őexcellenciájához is
annak idejébe az adakozást kimutató Íveket megküldeni [határoztatott].

20.
Csíksomlyó, 1846. június 30.

Kászonimpéri Balási József főkirálybíró körlevelének fogalmazványa a csíksomlyói
katolikus gimnázium egykori tanítványaihoz, jeles erdélyi közszereplőkhöz, melyben
felhívást intéz a Csíksomlyón létrehozott zeneintézet pártfogására. 33
Címzés: Méltóságos Fogarasi Mihály, Kedves István, Szabó János, Alsó Fejér megyei királyi
pénztárnok tekintetes László János, polyáni pap Bogdán István, gyergyóalfalvi Nagy István,
gyergyóremetei Dávid Mózes, szentimrei Fodor István, Bors Mihály, Kósa Dénes urakhoz.
Somlyón, június 30-án, 1846.
Honunk fölvirágzásának jövendője, főleg az ifiuság minden tekintetekbeni kiképezésén
alapulván, ha pénzbeli értékünk közsegedelem útján felidézendő áldozatokkal felérné, mellőz
hetetlen teendőink sorába tartoznék minden testi gyakorlati és szépművészeti tanokat a tanodák
küszöbei közé foglalni, mert életkora sajátságából kifolyó hevesebb vérmérsékleténél fogva, szilaj
pajkosságokra és gyermeki hivalkodásra hajlandó zsenge fiatalság előtt - ha a komolyabb oskolai
tanulmányoktól üres perceibeni vidor szeszélyének célszerűen megfelelő foglalkozásra alkalom nem
szolgáltatik, s ezáltal naponta fejlődő tehetségeinek a mostaninál nemesebb irány nem adatik - sok
oldalról áll tárva az erkölcsi elaljasodásra vezető Út, s különösön törvényhatóságunkban azért kell
az ifiuság mívelődésére reményt nyújtó bárminő csekélynek tetsző alkalmat is megragadni, mivel
nevezetes városoktól s a polgárisodás tűzhelyeitől elszigetelt álláspontunkban [!] közvetve, vagy
későn, vagy némely isméreti fokokra nézve talán sohasem hatnak hozzánk a mívelődésnek
megtisztított sugárai.
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Ha mindent nem tehetünk mit szükség volna tennünk, emberiség javallta kötelességeink
teljesittéséhez némüleg közeledünk, midőn annyit tettünk mennyit tehetségünkkel képesek valánk
felérni, és ami által megtöretik az Út az ifiuság számára még több és hasznosabb mívelődési
kútforrásokat nyitni meg.
Ily buzgalom serkentéséből Csík Somlyai gymnasiumunkban Musikai Conservatorium
felállítását törvényhatóságunk rendei idei januarius napjaiban közgyűlésileg meghatározták, s e cél
tökéletes és állandó megalapíthatását nehezítőnek látszott körülményeink öszvefontolgatásával,
miszerént 3000 =háromezer pengő forint lehető tőkésítését - mely lenne képes örök létet adni a
Conservatoriumnak - nem vélők, csak némi musikai szerek megszerezhetése, és a tanító bár két évi
fizetése fedezhetésére bocsáttattak ki e kebelbe az Ívek, és minden intézkedés püspök urunk
Őnagyméltóságához feljelentetett.
Májusi közgyűlésen a rendeket, minden rendű lakók meleg részvéte kitűntetésével visszajött Ívek
meggyőzék afelől, hogy a musikai szerek bévásárlásától és a tanító két évi fizetésétől még egy kis
tőkésíthető rész is maradand. Mélyen tisztelt püspök urunk Őnagyméltóságának célunk magos
pártolását tanúsító kegyelmes válaszlevele pedig, mely szerént a szerek s tanító megszerzésekről e
' 'l maga ertesiteset
'
' ' ' parancsa1m. me'ltoztatott,
'
' h azan
' k h onun kto'l - a m1. me'lto'
' "l en d"o summaro
es
begyu
büszkeségünkre - nyert nagy férfiainak atyafiságos megtalálása a szükséges tőkésítés teljes sikerülhetésében erős reménnyel tápláló, s határozatilag tisztségünk kötelességévé tétetett törvényhatóságunk minden azon vér-gyermekét, kiknek bérces honunk levegője és az említett tanoda adának
anyagi s szellemi első életet, és akiben nemzetünk dísze fénylik, Musikai Conservatoriumunk
pártfogójává megkérni, s az innen is nyerendő válaszok után minden adakozók névlajstromát
mélyen tisztelt püspök Úr Őnagyméltósága jótéteményeivel halhatatlanított legkegyelmesebb
tekintetére feljuttatni.
Tisztségünk ezen kedves kötelességének első ágát teljesítendő, a N. N. urat törvényhatóságunk
rendei nézeteivel megegyező érdemes vér-gyermekei közé sorolhatni, és a már gyönyör éldelőleg
megkezdett Musikai Conservatoriumot pártfogásába ajálhatni szerencsés, s ennek rokon atyafi
kebelünkhöz szorítandó becses válaszával mentől előbbi párosítását kérni azon érdekből foly, hogy
érdeklett köteleztetésünk második ágát t.i. az adakozók névlajstroma püspök úrhozi felküldését
becses válasza vételével óhajtjuk teljesítni.
21.

Csíksomlyó, 1846. június 30.
Kászonimpéri Balási József főkirálybíró átíratának fogalmazványa az 1. székely
gyalogezred parancsnokságához, melyben felvilágosítást kér a Csíksomlyói
Zeneintézet pártfogására küldött aláírási íveknek a tisztikar körében történt
terjesztéséről.

Címzés: A nemes

1-ső

34

székely ezred kormányához. Somlyó, június 30, 1846.

A Somlyói gymnasium számára intézett Musikai Conservatorium lehető megalapittása számára

idei januarius 19-ről 16. közgyűlési szám alatt a nemes ezredkormánnyal remény szívből közlött
nyilatkozat érdekében, idei május 4-én 417. szám alatt meglett becses válaszát tisztelvén, s a mellette
lévő Ívet, ugyan májusi közgyűlés végzése következtében, figyelembe vévén midőn afelett is, hogy a
csak az érdemteljes hadi tisztikarnak megkérése végett átküldve volt aláírási Ív tovább terjesztetése
körüli intézkedésért hálánkat nyilvánítjuk - mivel ezen Ívet, a tisztelt tiszti karból csakis
Cernitovith Péter major, Gál Joseff, Léstyán Dénes kapitány, Pap, Miskoltzy István főhadnagy,
Endes J oseff hadnagy urak becses neveik díszitti - annak tudásában pedig, hogy más tiszt uraknál is
megfordult volna, az Ív meg nem győz. A segedelmezők névlajstroma hivatali levéltárunkba, a
34

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Iratok, CCLXIV /76. Az irat iktatószáma: 755-1846.
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gymnasiumba, és intézkedésinket magos pártolásába kegyesen elfogadni méltóztatott püspök urunk
Őnagyméltóságánál örökre fennmaradandólag letéendő lévén, netalán a jelen és jövő kor az intézet
és dicsvágy egyenlően nagyszerűsége pontatlansággal vádolja tisztségünket.
Bátrak vagyunk a nemes ezredkormányt teljes tisztelettel megkérdeni, hogy a tisztelt tisztikar
érdemes egyénei ívünk pártolása iránt meg voltak-e tanálva? s ha nem, megtanálásokot és a
kimenetelről értesittésünköt hasonlóul kérni. Ez utolsó esetre megjegyezzük: hogy nyugalmazott
százados méltóságos Bálint Ignácz Úr - a már külsőleg vitézi érdemjellel, belsőleg több jó célú
alapítványaival díszlő mejje balját 100=száz ezüst rénes forint adománnyal halhatatlanÍtván - újbóli
megtanálását mellőzni méltóztasson.

22.
Csíkszereda, 1846. július 11.
Br. Schirding Ferdinánd ezredes, az 1. székely gyalogezred parancsnokának átirata
Csíkszék tisztségéhez a Csíksomlyói Zeneintézet támogatása ügyében. 35
Címzés: 1-ső székely gyalogezred nemes Csíkszék tekintetes tiszti hivatalának hivatalból,
Somlyón.
Valamint az ezred május hó 4-én 417. szám alatt tett átiratában is nyilvánÍtotta, azon felhívása a
tekintetes nemes tisztségnek mely közgyűlési 16. szám alatt a Somlyón létesítendő Musikai
Conservatorium alaptömege önkéntes adományozások által szerzendő gyarapÍtása tekintetéből az
ezreddel közöltetett, a legforróbb pártoló ajánlat mellett a századoknál az ezred hatósága alatt lévő
egyéneknél minden gondolható kikerülés nélkül köröztetett, de mivel ily adományozásra senki is
sem nem kötelezhettetik, sem pedig az ügyhöz önkéntesen járulandókra kimért öszveg nem
rovathatik, azért az ezred - noha az aláírt s a tekintetes tisztségnek kézre juttatott öszveg
csekélységét maga részéről is csak méltányolja - mégis egy újabbi köröztetést nem tehet, mert az
inkább egyéni indignatiora, mint további visszhangra tanálna.
Midőn erről a tekintetes nemes tisztség múlt hó 3-ikáról 755. szám alatti becses átirata
következésében értesíttetik, azon kérését ragassza egyszersmind hozzá, hogy ne terheltetne a nemes
tisztség a már átszolgáltatott öszvegről az itt szükséges nyugtatványt tetszetesen ide méltatni.
Schirding
Túloldalon ismeretlen kéztől származó utasítás: Tétessék az több ehhez tartozó acták közé.

23.
[H.n.], 1846
Kimutatások a Csíksomlyói Zeneintézet javára a csíkszéki polgári és katonarendű
közösségek, egyházközségek, illetve magánszemélyek által felajánlott
pénzösszegekről.

36

Aláírási Ív a Csík Somlyai gymnasiumban tanuló ifjúság számára
eszközökre [1.]
SorAláírók neve
,
szam
1.
Peter Cernitovich [... ]
2.
J oseph Gaál capitaneus
Stephanus Miskoltzy oberleutnant
3.
4.
AJ akabfalvi közönség
35
36

megszerzendő

Ezüst
Rft
xr
1
30
20
1
32

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Iratok, CCLXIV /76. Az irat iktatószáma: 776-1846.
ROL CsLvt, F 72 A csíksomlyói római katolikus gimnázium iratai, 61. 1-5. lap.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Az lmpéri közönség
Gaál János Őrmester
Az Ujfalvi közönség
Az Altízi közönség
A Feltízi közönség
A Csekefalvi közönség adott
Csekefalvi György J oseff adott
A Csekefalvi mozsikást fogadó legények
Csekefalvi Bodó lgnátz
Nagy István [ „.]
Csekefalvi gyalog káplárok Fodor Lajos és lgnátz
Endes JÓzsef hadnagy
Barta Antal Szent Imrei kántor
Simon Antal Őrmester
Szent Királyi közönség
Lestyán Dienes kapitány
Csatószegi közönség
Csatószegi Korody István káplár
Kiss János Szent Györgyi Őrmester
Csík Bánfalvi [!] közönség
Szent Györgyi közönség
Menaság közönség
Szent Márton közönség
A 6. századnak adott
A Szent Mihályi communitás adott (által vette Balás Lajos dullo
comissarius úr)"
A Szépvízi communitás adott (által vette Balás Lajos dullo
comissarius úr)"
A Rákosi communitás adott (mely pénzt Balás Lajos dullo
comissarius Úr vett által)*
A Dánfalvi communitás adott (mely pénzt Balás Lajos dullo
comissarius Úr vett által)*
A Kartzfalvi közönség adott (mely pénzt Balás Lajos dullo
comissarius Úr vett által)*
A Jenőfalvi közönség által adott (Dullo Balás Lajos Úrnak)*
Boltresz Antal kereskedő
Kartzfalvi Szabo Mihály jegyző
Karda Károly huszárk[atona?]
A Szent Tamási közönség adott a dullo comisarius Úrnak által a
kívántató musikák megszerzésére •
A Szent Domokosi közönség cassájából által adattatott Balás
Lajos dullo comissariusnak a musikák megszerzésire •
Pap főhadnagy
Összesen

1

-

-

10
20

1
1

1

-

-

2
4
2
10
10

1

-

-

8
8
30
40

1

-

-

4
10

1
1
1
1

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

6
4
10

2

-

2

-

-

20
40

-

-
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• A csíkszentmihályi, szépvízi, csíkrákosi, dánfalvi, karcfalvi, csíkjenőfalvi, csíkszenttamási és csíkszentdomokosi közösségek adományai szerepelnek a következő kimutatásban is, amely a felcsíki adományokat
veszi számba.
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Aláírási Ív a Csík Somlyai gymnasiumban tanuló ifjúság számára megszerzendő musikai
eszközökre [2.]
SorAláírók nevei
Ezüst
'
szam
Rft
xr
1.
Lászlo Pál
20
2.
Lászlo Gáspár
20
3.
Lászlo lgnátz
20
A Rákosi közönség
1
4.
Kováts György
5.
1
A Dánfalvi közönség
6.
1
7.
Sándor lgnátz
20
8.
A Szent Domokosi közönség
2
9.
A Szent Tamási közönség
2
10.
Barátzi Gábor
20
11.
A Csitsai közönség adott
24
12.
Bakos Sándor
20
13.
T aplotzai közönség
1
14.
Sándor János adott
1
15.
Lázár Antal
1
16.
Sándor Ferentz Úr
20
17.
Mánya Joseff
1
18.
Pototzki Alajos
1
19.
Botskor Domokos
20
Botskor Ferentz idősebb
20.
5
21.
Lőrintz Antal Delnei Egyh[ázközség]
10
22.
Kánya J osef Szent Miklósi plebanus
1
23.
A watsártsi közönség
1
24.
Gyenge András Szent Mihályi plébános
1
25.
A Szent Mihályi közönség
2
26.
A Szépvízi Nemes közönség ád 1 pengőt
1
27.
Botskor Elek
20
Veress Alajos
28.
20
29.
A Jenőfalvi közönség adott 1 rhénes forintot
1
30.
Boros Elek
1
31.
A Nemes Kartzfalvi közönség adott
1
32.
Székely Sigmond
1
33.
Bocskor Adám
1
34.
Balás Lajos
40
Fel Csíkról 2vűlt öszvesen
27
39
Biális Ferentz [utólagos bejegyzés]
35.
20
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Aláírási Ív a Csík Somlyai gymnasiumban tanuló ifjúság számára
eszközökre [3.]
Aláírók nevei
Sor'
szam
1.
Baló Joseff
Mikó Mihály
2.
Veress Mihály
3.
4.
Geréb Elek
Györffy Diénes sk.
5.
6.
Jánosi Márton
7.
György Joseff
Andrássy Antal
8.
9.
Török Antal
A Nemes Allfalvi közönség kasszájából ajáltatik
10.
Mándoki hadnagy
11.
12.
Balás Márton
13.
Ferentz András
Kontsag Márton
14.
15.
Gál András káplár
16.
Roth Joseff káplár
Vargyas Imre
17.
18.
Major Pap János kifizette
19.
Szekeres Sándor kifizette
20.
Orbonás Mihály kifizette
21.
Csobotár György Alfalvi görög egyesült pap
Összesen

megszerzendő

musikai

Ezüst
Rft
xr
3
3
1
2
1
2
1
2
20
5
10
10
20
10
10
10
1
2
20
20
1
26
10

24.

Csíksomlyó, 1847. július 15.
Csíkszentsimoni Endes Miklós alcsíki alkirálybíró jelentése kászonimpéri Balási József
37
főkirálybíró hoz a Csíksomlyói Zeneintézet ügyében.
Címzés: Az alcsíki királybírótól kászonimpéri méltóságos Balási JÓzsef úrhoz, nemes Csíkszék
alázatos tisztelettel hivatalból, Somlyón.
Méltóságos Főkirálybíró Úr!
Közgyűlési rendeink múlt 1846-ik év januarius hó 16-án hozott határozatoknál fogva a Csík
Somlyói gymnasiumban tanuló ifjúság közt felállÍtani intézett Musikai Conservatorium számára
aláírási Ív kibocsátásába olyképpen állapodván meg, hogy a begyűlendő pénzöszveg a musikai
szerek megszerzésére kívántató költség és a tanító egy két évi fizetésére tulajdon számadásom
mellett fordÍttassék, ezennel tehát bemutatom a nálam lévő eredeti irományokkal igazolható
számadási lajstromomot, amely szerint öszvesen jött bé Alcsíkról e célra 58 rhénes forint és 35
krajcár pengőben. A tanítónak 10 hónapra havonként 5 rhénes forintjával fizettem 50 rhénes
forintot pengőben, van még tehát nálam 8 rhénes forint 35 krajcár pengő. Ezen csekély
megmaradott öszveggel mit tégyek? Addig is míg ezen idves szándék jobb alapot nyerend, a
méltóságos főkirálybíró Úr utasÍtÓ rendeletét annyival inkább kérem, mivel sem én tovább a
nagyérdemű főkirálybírójához

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Főkirálybírói iratok, XVII/E 91-1846-hoz csatolva. Az irat
iktatószáma: E 267-1847.
37
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musikatanítót élelemmel, szálással, gyertyával s egyéb szükségesekkel el nem láthatom, sem ő 5
az általam két évek alatt adottak hiányával magát eltartani nem képes, sem annak további
kezelésére bizonyos okaimnál fogva nem ajálkozhatom. Alázatos tisztelettel maradván a méltóságos
főkirálybíró Úrnak alázatos szolgája,
Endes Miklós alkirálybíró.
Somlyón, július 15-én, 1847.

pengőből

25.

[Csíksomlyó, 1847. július 15.]
Endes Miklós alkirálybíró által készített kimutatás a Csíksomlyói Zeneintézet
támogatására kapott alcsíkszéki pénzadományokról. 38
Sor'
szam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Az aláírók nevei,

kiktől

kezemhez vettem

Kászoni királybíró tekintetes Székely Károly úrtól, március 2-ról 1846
A Szeredai Tanácstól, március 5-én 1846
Lukács Jánostól detto
A dúló Úrtól február 20-án 1847, Szent Györgyről
Czikó Ferencz úrtól Mindszentről
Becze Ignátz úrtól Szentmártonról
Fodor Pál úrtól Csekefalvából
Botos úrtól Kozmás és Lázárfalvából
Veres Ferencz Szentsimonról
A Nemes Székely 1-ső gyalogezered kormányától Pap Vilmos
főhadnagy Úr kezeiből
A Székely huszár ezeredtől Kozmási főhadnagy Úr által
Öszveg

Ezüstben
Rft
xr
4
1
8
1
41
6
2
20
5
30
2
4
4
12
3
51
14
58
4

-

58

35

26.

Csíksomlyó, 1847. augusztus 15.
Kászonimpéri Balási József Csíkszék főkirálybírájának Baló József gyergyói
alkirálybíró hoz, illetve Tankó Albert alcsíki espereshez küldött utasításának
fogalmazványa a Csíksomlyói Zeneintézet ügyében. 39
Címzés: Gyergyai királybíró Baló J oseff és Al Csíki esperes Tankó Albert urakhoz.
Csíksomlyón, augusztus 15-ikén, 1847.
A Somlyai oskolában tanuló ifiaknak a musika és énekben való gyakoroltatások végett
megfogadott ifiu, az idén már a második évben, szép elémenetellel gyakorolván az ifiakot, már a
musikai szerek címe alatt ajánlott és bé is gyűlt pénz kevés híján mind elkelvén musikai szerek
vásárlására, de legfőbb képpen a tanító ifiunak díjazására, s hogy addig is a tanítás meg ne szakadjon
míg a jóltévők segedelmekkel evégre állandó alapítványt alkothatunk, bizodalmason kérem a
tekintetes urat/ a főtisztelendő esperes urat, hogy a másolatban ide mellékelt jegyzék/tudósítás40

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Főkirálybírói iratok, XVII/E 91-1846-hoz csatolva.
ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára - Főkirálybírói iratok, XVII/E 91-1846-hoz csatolva. Az irat
iktatószáma: E 267-1847.
40
A melléklet hiányzik.
38

39
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tartalma szerént igéretben lévő és még bé nem küldött kevés pénzt felszedetni s nyugtatvány mellett
levéltárnok Lukács István Úr kezére juttatni ne terheltessen.
27.
Csíksomlyó, 1847. augusztus 27.

Kászonimpéri Balási József Csíkszék főkirálybírájának csíkszentsimoni Endes Miklós
alcsíki alkirálybíróhoz küldött utasításának fogalmazványa, melyben elrendeli a
Csíksomlyói Zeneintézet javára begyűjtött pénzösszegek Lukács István széki
levéltárosnak való átadását, ugyanakkor biztosítani kéri a tanítót, hogy a zeneoktatás
a következő tanévben is folytatódni fog. 41
Címzés: Al Csíki királybíró Endes Miklós úrhoz. Csíksomlyón, augusztus 27-kén, 1847.
A most elenyészett oskolai év végivel hozzám bé adott kimutatásból kivilágolván, hogy a
tekintetes királybíró Úr a somlyai tanoda melletti Musikai Conservatorium elésegéllésire kezéhez
bégyűlt 58 pengő rhénes forint 58 krajcárokot híven kezelve, ebből 50 pengő rhénes forintokot a
tanítónak már kifizetett és csak 8 pengő rhénes forint 35 krajcárok maradtak légyen kezénél,
ezennel köszönetet nyilvánítok a fáradságért, s minthogy a még bégyűlendő efféle pénzeknek
további kezelését a Somlyón helyt lévő levéltárnok Lukács István Úr kevesebb fáradsággal
folytathatja, megbíztam az efféle pénzek további kezelésére, hová magam is Felcsíkon dúlóbiztos
Balás Lajos által felgyűjtött és hozzám bé adva volt 27 rhénes forint 59 krajcárokot béadni
rendeltem, ne terheltessen azért a tekintetes Úr is a még kezénél lévő 8 rhénes forint 35 krajcárokot
oda általadni, s künn lévén még az Al Csíki clerustóli és a gyergyai elegyes ajánlatok, miknek bé
gyűjtésére az illetőköt már megtanáltam, jövendőre még biztosítva vagynak a tanító fizethetésére
nézve, s addig reménlem az alapítványszerzés aránti törekedésünk is sikerülend, kérem azért ne
sajnálja a még házánál lévő hangász tanítót biztosittani, hogy a jövő oskolai évenni tanítói
fáradozását kifizetni képesek vagyunk, és azért a következő oskolai esztendő kezdetével minden
akadály nélkül a további tanításhoz foghat.
28.

Csíksomlyó, 1847. augusztus 27.
Kászonimpéri Balási József csíki főkirálybíró Lukács István széki levéltárnokhoz
küldött utasításának fogalmazványa a zenetanító bérének havonkénti fizetése
ügyében. 42
Címzés: Levéltárnok Lukács István úrhoz. [Csíksomlyón, augusztus 27-kén, 1847.]
Az Úr a musikai tanítónak járuló fizetés maga ideibenni rendes kiszolgáltatását hozzám tett
szóbeli nyilatkozata szerént magára vállalván, valamint rendelést tettem hogy az efféle ajánlatok
ellennyugtatványok mellett az Úr kezére adassanak, Úgy annak hónaponként nyugtatványok
melletti kiadását ajánlom.

41

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára
iktatószáma: E 273-1847.
42
ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára
iktatószáma: E 273-1847.
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29.
Csíksomlyó, 1847. augusztus 27.

Kászonimpéri Balási József csíki főkirálybíró átiratának fogalmazványa a
gyergyószentmiklósi Mercantile Forumhoz a Csíksomlyói Zeneintézet támogatása
ügyében. 43
Címzés: A Gyergyó Szentmiklósi Kereskedői Székhez. Csíksomlyón, augusztus 27-kén, 1847.
Hogy itten a Csík Somlyai tanodában járó ifiaknak nagyobb része a hangászatban már minő
44
elémenetelt tettek, azt az ide mellékelt kimutatás világossá tészi, mit is a Kereskedői Szék tavalyi
május 15-ikén tett e tárgybéli nyilvánittása következtében oly további értesittés mellett közölni
szerencsém vagyon: hogy a következő oskolai évben a tanítót a már megígért és nagyobb részint
bégyűlt pénzzel fizetni még képesek vagyunk, de az állandóul való taníthatás végett alapítványra
lévén szükség, bíztoson reménlem, hogy ha bár részenkénti bészolgáltatás útján is, azt a minden
jónak elémozdittására törekedő Kereskedői Szék nevezetes öszveggel fogja felsegélleni, miről is
mentől elébbi tudósittását bé várom.

30.

[Csíksomlyó], 1848. március 12.
Kászonimpéri Balási József főkirálybíró felhívása Csíkszék lakosságához, melyben
támogatni kéri a Csíksomlyói Zeneintézet tanítói alapjának létrehozását. 45
46
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segedelmekkel felállván, minthogy minden kezdet nehéz az 1-Ő esztendő kevés sikert mutatott, a
második évben püspök urunk Őnagyméltósága kegyes segedelméből a szükségesebb musikai
eszközök megszereztethetvén, már sokkal nagyobb [hiányzó rész] mutatkozott, s az idei oskolai
félév [hiányzó rész] sikerrel folyván, az eddigi aján ... [hiányzó rész] oskolai év végéig a tanítót
megfizet ... [hiányzó rész] ... tandó tőke alapítására segedelmet [hiányzó rész] .. .lalkoznak ezen szép az ifjakot szabad óráikban henyeség, és abból következő minden rossztól elfoglaló, az erkölcsöt
szelidítő s az istentiszteletet díszesítő - intézet visszahanyatlik a semmiségbe. Ugyanazért
felszólítok minden szépet és jót áldozattétellel is megalapítani óhajtó urakot, férfiakot, hogy
tehetségek szerént tegyenek ajánlatot püspök urunk Őnagyméltósága által is ígérete szerént
gyarapítandót s közbenjöttével kamatra kiadandót, hogy a szükséges alaptőke meggyűlvén, ezen
intézet örökre virágozhassék.
Böjtmáshó 12-én, 1848.
Balási JÓzsef főkirálybíró
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43

Méltóságos Bálint Ignácz nyugalmazott százados Úr
Mikó Mihály
Puskás Ferencz - kifizettem

ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára iktatószáma: E 273-1847.
44
A melléklet hiányzik.
45
ROL CsLvt, F 27 Csíkszék levéltára iktatószáma: E 206-1848.
46
Harmadfél = rég. két és fél.
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0 INCERCARE EFEMERÁ:
INSTITUTUL DE MUZICÁ DE LA ~UMULEU-CIUC {1846-1848)
Rezumat
Scopul prezentei lucrari este evocarea primei epoci a educatiei muzicale instrumentale din cadrul
Gimnaziului Romano-Catolic de la Sumuleu-Ciuc (Csíksomlyó, 1846-1848), §i de a prezenta
circumstantele in care a prins contur ideea unei societati studente§ti cu profil muzical, numita in
limbajul epocii Conservatoriu Muzical. lnitiativa venita din partea vicejudelui regal al Ciucului de
J os, Miklós Endes, a fost imbrati§ata arat de catre oficialitatile §i adunarea generala a Scaunului
Ciuc, dt §i de judele suprem regal József Balási, cel care a organizat o ampla colecta pe intregul
teritoriu al Scaunului. Gratie donatiilor obtinute, initiatorii au reu§it sa achizitioneze instrumentele
muzicale necesare, §i chiar sa angajeze un dascal. Astfel, in toamna anului 1846, lnstitutul de Muzica
de la Sumuleu-Ciuc §i-a deschis poqile. ln urma evenimentelor revolutionare §i a razboiului civil
din Transilvania anului 1848, cladirea gimnaziului franciscan a fost rechizitionata de trupe militare,
iar invatamantul a fost suspendat. Membrii orchestrei s-au risipit, iar instrumentele au fost distruse,
cum, de altfel, §i o buna parte a materialului arhivistic al gimnaziului. Tocmai de aceea, are o
importanta aparte faptul ca, in anexa prezentei lucrari, sunt publicate 30 de documente inedite,
majoritatea provenind din corespondenta oficiala a funqionarilor Scaunului, documente care evoca
istoricul constituirii primei orchestre studente§ti de la Sumuleu-Ciuc.

AN EPHEMERAL ATTEMPT:
THE MUSIC INSTITUTE OF CSÍKSOMLYÓ {1846-1848)
Abstract
The aim of the current paper is to evoke the first period (1846-1848) of instrumental music
education at the Roman Catholic Gymnasium of Csíksomlyó and to shed a light on the
circumstances amongst which the students' society - called Musical Conservatory in the period was founded. The idea of the course initiated by Miklós Endes, royal vice judge of Alcsík seat was
embraced by the leaders of Csík seat. J Ózsef Balási, royal supreme judge supported the idea and even
organized a collection throughout the seat. The gathered money made it possible for the initiators
to buy the necessary instruments and to hire a teacher, too. Thus the Music lnstitute of Csíksomlyó
opened its doors in the spring of 1846.
ln 1848, due to the events of the revolution and civil war, the building of the Franciscan
gymnasium was used by the army and education was suspended, so the members of the orchestra
were dispersed, the instruments were destroyed and the biggest part of the school's archives
perished. That is why it is very important, that in order to evoke the history of the first students'
orchestra form Csíksomlyó, in the annex of the current paper we publish thirty documents, mainly
from the official correspondence of the seat's functionaries.
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EGY ELVESZETTNEK VELT NYOMTATVANY:
PÁZMÁNY PÉTER KÖNYVADOMÁNYA A CSÍKSOMLYÓI
KOLOSTORNAK
Gordán Edina
A Csíksomlyó és Pázmány Péter közötti kapcsolatot korábban már többen is vizsgálták, átfogó
tanulmány azonban eddig még nem készült erről. Dolgozatunk is e kapocsnak csupán egy fejezetét
kívánja bemutatni.
Pázmány Péter neve összecseng az ellenreformációval, a katolicizmus újbóli megerősödésével.
Annak ellenére, hogy joghatósága nem terjedt ki Erdély területére, nem tévesztette szem elől az
erdélyi katolicizmus egyik mentsvárát, a csíksomlyói ferences kolostort. Felismerte, hogy a
csíksomlyói kolostor központi szerepet tölthet be az erdélyi katolicizmus számára. 1603-ban
Székely Mózes hadai feldúlták a kolostort, majd a Bocskai-háború nehezÍtette meg életüket,
ellehetetlenítve ezzel az utánpótlást. Ekkor több helyet is kénytelenek voltak feladni. 1610-ig a
kolostor, korlátozva ugyan, de működött. Továbbá Bethlen Gábor megtiltotta, hogy szerzetes
lépjen Erdély területére, Így Váradi Gáspár egyedül maradt a kolostorban. Csak 1622-ben rendeltek
ki átmeneti társat mellé, Remeteházi András személyében. Ezután, Váradi Gáspár 1624-ben
bekövetkezett halálával a kolostor teljesen üres maradt. Pázmány Péter, aki eddig is aggódva
figyelte a kolostor sorsát, határozott lépéseket tett a rendház megmentése érdekében. 1 1622-ben
levelében felhívta a Szentszék figyelmét a csíksomlyói kolostor rossz állapotára és annak
fontosságára. 2 A pápa kötelezte a generálist, hogy gondoskodjon a probléma megoldásáról, azonban
ekkor még nem került sor rá. 3 1624-ben a bécsi nunciust kérte meg, hogy küldjön ferenceseket
Csíksomlyóra, mert félő, hogy az ottani földesúr lefoglalja az üresen maradt kolostor javait. 4
Kérésére a kongregáció hat kapucinust küldött Csíksomlyóra, mivel azonban nem ismerték a
nyelvet és a helyi viszonyokat a felkínált megoldás nem mutatkozott megfelelőnek és Pázmány
visszautasította a lehetőséget. 5 Nem csak az érsek, hanem a helyiek is felléptek a kolostor
érdekében. 1625. február 11-én a csíksomlyói házfőnök, Querinus Miklós átadta a Boguslavich
András püspöknek a Targovi~te-i konventuális ferences kolostor javait, amelyet eddig Csíksomlyón
6
őriztek. Csíkcsicsói Petki István értesítette az esetről a Váradi János provinciálist és kérte, hogy
küldjön ferenceseket a kolostorba, ekkor azonban ez még nem történt meg. 7 A problémára végül
maga a rendtartomány talált megoldást és saját ferenceseit küldte Csíksomlyóra. Váradi János
tartományfőnök maga sietett a csíksomlyó kolostor megsegítésére egyik rendtársával együtt. Ennek
1

P. BENEDEK 2008, II. köt., 186-190.
P. BENEDEK 2008, II. köt., 195.
3
KARÁCSONYI 1924, 11, köt., 32.
4
HANUY 1910, 408.
5
P. BENEDEK 2008, II. köt., 195-196.
6
KARÁCSONYI 1924, II. köt., 32.
7
P. BENEDEK 2008, II. köt., 192.
2

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 195-200
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kezdődően

a rendház ismét a ferencesek teljes birtokában és szolgálatában

8

állt.
Pázmány Péter a kolostort más módon is segítette. 1625-ben elküldte az Igazságra vezerlő kalauz
című művének második pozsonyi kiadását. Így kívánta megkönnyíteni, fejleszteni a ferencesek
lelkipásztori munkáját. Az adományozás tényét nem a kö~yv szerzője, hanem valószínűleg az
akkori könyvtáros vagy házfőnök rögzítette a címlapon. 0 Írta a könyv címlapjára a könyv
eredetére vonatkozó bejegyzést: Hunc librum autor donavit pro Conve(n}tu Chykiensi Anno 1625. A
kötet később a mikházi ferences kolostorba került. Levéltári adatok híján azonban a pontos
dátumot nem tudjuk meghatározni. P. Benedek Fidél is még ott jelöli meg a könyv lelőhelyét a
bejegyzésre pontosan hivatkozva. 9 A mikházi rendház pecsétje némileg szokatlan helyen, a könyv
421-ik oldalon látható. P. Gurzó Anaklét 1946-ban a Mikházán levő RMK-köteteket bibliográfiailag
azonosította Szabó Károly katalógusa nyomán, és ezt egy, a könyvekbe helyezett cédulával jelölte.
A Désen található kötetben is szerepel egy ugyanolyan katalóguscédula. A kötet később,
valószínűleg az 1950-es években Mikházáról Désre került. 1951-ben Máriaradnán gyűjtötték össze a
ferenceseket, majd később Désre, Esztelnekre és Kőrösbányára kerültek, ahol kényszerlakhelyhez
kötötték őket. Így valószínű, hogy valamelyik testvér menekítette Désre az értékes könyvet, amely
jelenleg is itt található az 1123-as jelzet alatt. A kötetben több jelzet is szerepel, azonban ezek közül
kettő korábbi dési jelzet, míg egy közülük mikházi.
Az 1732-es mikházi könyvjegyzékben összesen hét példány szerepel a műből, azt azonban nem
tudhatjuk, hogy köztük volt-e már az említett kötet. 10 Az 1727-ben és 1734-ben készült csíksomlyói
könyvjegyzékekben is felfedezzük Pázmány Péter legfontosabb kötetének öt példányát. Azonban
itt sem állapítható meg, hogy a keresett kötet a 18. században még megtalálható volt a könyvtár
állományában, csak valószínűsíthetjük. 11 Az öt kötet közül jelenleg csak egy kötet található meg az
egykori csíksomlyói ferences könyvtár gyűjteményében, melyet ma a Csíki Székely Múzeum őriz. 12
Ugyanakkor egy 1736-ban Désen készült leltárkönyvben is szerepel a Kalauz két példánya. 13
Jelenleg a dési könyvtár állományában három kötet található meg Pázmány Péter Kalauzából.
A kötés leírását Muckenhaupt Erzsébet végezte, amelyet az alábbiakban hűen közlünk. „A kötés
fatáblás, vaknyomásos, átmeneti reneszánsz-barokk stílusú natúr bőr, két fémkapocs nyomával. A felső
csatlap szignált (S. M.}. A táblákon három görgető fut körbe, ezeken virágos-leveles minta, egymásba
kapcsolódó hullámvonalas virágok, valamint igen szép metszésű reneszánsz rozettás indasor húzódik
végig. A középmezőt az előtáblán IHS-monogram sugaras, ovális mezőben és díszes kartusban tölti ki. A
háttáblán a centrumot lemez uralja, rajta a keresztre feszített Krisztus látható. A sarkokra egy-egy
gránátalmavirágot helyezett a könyvkötő. A gerinc négy duplabordára fűzött, és a könyvtest metszése
kék. A kötés magyarországi (pozsonyi) műhely terméke, 1623 körül készült." Mindez azt jelenti, hogy a
könyvet bekötve küldték Csíksomlyóra a kiadó székhelyéről, Pozsonyból, két ével megjelenése
'
utan.
A kötéstáblákon több kéztől származó fekete tintával Írt latin és magyar nyelvű 14 bejegyzés
olvasható. A magyar nyelvű lapszéli jegyzetek legtöbbször egy adott bekezdés, szövegrészlet
tartalmát jelölik egy-két szóban, vagy az olvasó megjegyzéseket fűz Pázmány szövegéhez. 15 Az elő8

MÁRK 2011.
P. BENEDEK 2008, 196.
10
ADATTÁR 19/3, 186-198.
11
ADATTÁR 19/3, 44-72.
12
CsSzM RMK-KAT, 58.

9

13

Inventarium rerum et Supellectitium Resi(dentia) Deesien(sis) 1736 Sub Praesid: F(rat)ris Aloysij Simon.Ifi. 8 f. v.

Dési ferences könyvtár, Ltsz. D II. 1270.
14
Olvasói bejegyzések, kommentárok, szóaláhúzások, pl. N(ota) B(ene) jelöléssel.
15
Például: „papot nem volt szabad tutornak vallani". - PÁZMÁNY 1623, 988.
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és háttáblán belül, valamint a hátvédlapon is láthatók latin nyelvű feljegyzések. 16 Pázmány Péter
saját kezű bejegyzése nem szerepel a kötetben.
Pázmány Kalauza nagy népszerűségnek örvendett, hisz több kiadást is megért és a legtöbb
katolikus, sőt protestáns könyvtárban is megtalálható volt. Pozsonyban négyszer is kiadták.
17
18
19
20
Először 1613-ban, majd tÍz évre rá, illetve 1637-ben és 1766-ban is. A keresztény tanÍtás
összefoglalása olvasható benne, ami elmaradhatatlan segédanyagnak bizonyult a lelkipásztori
munka területén. Kiemelendő az is, hogy műveinek nagy része magyar nyelven jelent meg, ami
elérhetővé tette azt a széles rétegek számára. Az 1623-ban megjelent kötet már a második kiadás, és
nyomtatását a jezsuiták felügyelték. Veresmarti Mihály Pázmány kérésére tárgymutatót készÍtett
hozzá, ez azonban nyomtatásban nem jelent meg. A korban Pázmányt többen megvádolták, hogy
műve nem eredeti, hanem több mű összegzése. Vádlói különösen Robertus Bellarminus alapvető
munkáját emelték ki. 21 Nyilvánvaló, hogy Bellarminus művét több más kiadvánnyal együtt
felhasználta, azonban írása nem a felhasznált művek kivonata, fordÍtása. Néhány esetben szóról
szóra idézi Bellarminust, azonban mindig pontosan hivatkozik rá. Az érsek műve megírásánál
figyelt az alacsonyabb műveltségű olvasók igényeire és népszerű formában Írta meg azt. A
Kalauzban felveszi a harcot a protestánsokkal szemben a maga sajátos vitatkozási stílusában. Műve
megírásához saját, személyes tapasztalatait is hasznosította. 22
A bejegyzés, azon túl, hogy egy nagy jelentőségű történelmi személytől származik, fontos
23
művelődéstörténeti adalékokat hordoz. P. Benedek Fidél nyomán a könyvszakma tudott a Kalauz
e csíksomlyói példányáról, azonban eddigi pontos lelőhelyének ismerete híján elveszettnek
gondolta.
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0 TIPÁRITURÁ CONSIDERATÁ PIERDUTÁ: 0 CARTE DONATÁ DE
CARDINALUL PÉTER PÁZMÁNY MÁNÁSTIRII DE LA ~UMULEU-CIUC
Rezumat

Studiul trateaza rela1ia dintre Péter Pázmány ~i manastirea franciscana de la Sumuleu-Ciuc
(Csíksomlyó). Cardinalul, luptator acerb al contrareformei, a considerat manastirea de la SumuleuCiuc un bastion al catolicismului transilvanean. Prin intermediul relatiilor personale, a incercat sa
ajute ~i sa sus1ina activitatea franciscanilor. Pentru a sprijini activitatea pastorala ~i, astfel,
supravie1uirea ordinului franciscan in Transilvania secolului al 17-lea, a donat manastirii de la
Sumuleu-Ciuc lucrarea sa de invataturi catolice cu caracter polemic, „Kalauz", editata la Bratislava
(Pozsony) in 1623. Donatia a fost inregistrata de bibliotecarul sau gvardianul manastirii, prin
insemnarea de pe fila de titlu a cartii. Mai d.rziu, canea a ajuns la manastirea franciscana de la
Calugareni (Mikháza), iar apoi, la cea din Dej (Dés), unde se afla ~i in prezent, sub cota 1123.

A BOOK BELIEVED TO BE LOST: PÉTER PÁZMÁNY'S BOOK DONATION TO
THE MONASTERY FROM ~UMULEU-CIUC
Abstract

This paper addresses the relationship between Péter Pázmány and the Sumuleu-Ciuc
(Csíksomlyó) Franciscan Monastery. The cardinal was a great warrior of the Counter-Reformation
who considered Sumuleu-Ciuc monastery a refuge of the Transylvanian Catholicism. Through his
contacts he tried helping the activity of the Sumuleu-Ciuc monastery which repeatedly hit
obstacles. Pastoral activities, and thus their survival were intended to be helped by sending his most
popular work. The donation itself was recorded by one of the librarians on the front page of the
book. The book later came to Calugareni (Mikháza) and then to the Franciscan monastery from
Dej (Dés), where it is currently located below mark no. 1123.
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CSÍK VÁRMEGYE ÚJ SZÉKHÁZA
Ladó Ágota
„.. .legyen e ház a szeretetnek felszentelt csarnoka, a testvéri szeretetnek, az
igazságnak a kölcsönös türelmességnek és a haza szeretetnek szentelt csarnoka;
legyen templom, hová csak megtisztult érzelmekkel szabad belépni, s ki e terem
kűszöbét átlépi, hadjon kivűl minden rokon és ellenszenvet s az egy igazságot
tartsa szemelőtt, kövesse lelke meggyőződését; és legyen e ház a mi erős várunk,
az ország, a magyarság végvára. "1

Az új vármegyeház építéstörténete
A telekcsere
Miután 1872. január l-jén a törvénykezésnek azon ága, mely az igazságügy-miniszteri ügykörhöz
tartozott, Csíkszeredába költözött, illetve a vármegyék területét szabályozó 1876. évi 33.
törvénycikkely Csík megye székhelyéül is Szereda várost jelölte ki, a központi intézmények
Csíksomlyóról mind ide költöztek. E történelmi eseményt követően az új vármegyeház építésének
közvetlen előzménye és feltétele az a telekcsere volt, melynek során a honvédség birtokai a megye
tulajdonába kerültek. E csere bonyolult menetét a vármegyeház avatási ünnepségén elhangzott
alispáni köszöntő beszédből ismerhetjük meg igazán. 2 A telekcsere ügyét azért tartjuk bemutatásra
érdemesnek, mert ezen események menete mutatja egy ilyen nagy horderejű középítkezés
körülményeit, illetve jól érzékelteti a hatalmi ágak egymáshoz való viszonyát.
A királyi járásbíróság, a telekkönyvi hatóság és a királyi ügyészség még 1875-ben beköltözött a
csíkszeredai várkastély törvénykezési célokra kijelölt délnyugati részébe, „s ezek tapasztalata, a falak
vastagsága, s emiatt a szobák sötétsége s általában a várkastélynak irodai használatra czélszerűtlen
beosztása" készítette elő és érlelte meg egy új megyeház „szűkségének és épitésének eszméjét". 3 Bár a
helyzet tarthatatlansága korán egyértelművé vált, mégis csak 1877 júliusában született meg az
elhatározás, hogy „a várkastély cseréltessék el a honvédség által birt külső épületekkel". 4 Az elhatározást
azonban rövidesen tettek is követték: 1877. október 25-én Vajna Tamás törvényszéki elnök e célból
hivatalosan is megkereste a zászlóalj parancsnokságát, melynek felterjesztésére a Honvédelmi
Minisztérium Mangesius Frigyes ezredest és Laczkovits Alajos alhadbiztost küldte ki a tárgyalások

Mikó Bálint főispán köszöntőbeszédének részlete, mely az új vármegyeház avatási ünnepségén hangzott el.
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv, 1888.
február 4-i díszgyűlés), 3.
2
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 3-6.
3
CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 4.
4
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 4. (Megj.: a szóban forgó "külső épületek" a várral szemben álltak.)
1

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 201-216
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megkezdése végett. 5 1877 decemberére egyértelművé vált, hogy egy „czélszerű cserétől" egyik fél sem
idegenkedik, Így felállítottak egy bizottságot ennek mihamarabbi keresztülvitele érdekében, mely
1878. január 21-én tartott gyűlésében - öt napi folytonos munka után - megkötötte a szerződést. A
megállapodást a törvényhatóság elfogadta, és helybenhagyás végett február végén a
Belügyminisztériumhoz is felterjesztette, ahonnan viszont csak késve, október 31-én érkezett a
kedvezőtlen válasz a következő indokkal: „a honvédelmi Kincstár a kárpotlásul kivánt 14000 frtot
egyszerre nem fizetheti, mert a földmivelés- ipar és kereskedeleműgyi Ministerium a csere tárgyai közé
felvett századosi lakról csak akkor mondhat le, midőn a posta és távirda egyesittetik, és mert az
igazságűgy ministerium követelései csak a közigazgatás hátrányával volnának teljesithetők. '"" E
visszautasítás következtében a tárgyalásokat hosszabb időre beszüntették, a csere tervéről és az új
vármegyeház építésének eszméjéről azonban nem mondtak le.
Időközben a honvédség teljesen kiürítette a várkastélyt, ahová 1879 szeptemberében végre a
vármegye többi intézménye is beköltözhetett. A következő években az épület célszerűtlensége
nehezítette a hivatalnokok munkáját, míg 1882. április 22-én a honvédzászlóalj parancsnoksága
azzal a kéréssel fordult a megye vezetőségéhez, hogy fedezze a már korábban az új vármegyeház
építésére kiszemelt telken álló, a honvédség tulajdonát képező két kis faház újraépítési költségeinek
egy részét. A megye elöljárói azonban elutasították ezt a kérést, és még aznap táviratban kérték a
Honvédelmi- és Belügyminisztériumtól az építkezések felfüggesztését és a csere lehetőségének
újratárgyalását. E távirati kérésre szeptember végére mindkét minisztériumtól kedvező válasz
érkezett, így a tárgyalások megkezdésére egy új bizottság alakulhatott, melyben a megyét Becze
Antal alispán, Madár Imre főjegyző, Nagy Sándor helyettes tisztiügyész, Nagy József szolgabíró és
Hám Ignác királyi mérnök képviselte. 7 A bizottságnak 1884. május 11-én sikerült megkötnie a csere
egyezségét, melynek első pontja a várkastélyt a honvédség rendelkezésére bocsátotta, a megye pedig
megkapta az összes külső épületet azon kikötéssel, hogy az úgynevezett hadbírói épület és a
huszáralezredesi lakás igazságügyi célokra legyen fenntartva. Az egyezséget az érdekelt
minisztériumok 1884. június 27-én megerősítették, a pénzügyi kormány viszont azt a feltételt
szabta ki, hogy a megyei elöljáróság a majdani új vármegyeházban meghatározott bér ellenében
biztosítsa az adófelügyelőség és -hivatal elhelyezését. A megállapodás hivatalos megerŐsÍtését
követően, egy hónappal később, július 29-én megalakult az építtető bizottság, melynek tagja volt többek között - Mikó Bálint főispán, Becze Antal alispán, Erőss Elek, Csíkszereda polgármestere és
Hám Ignác királyi mérnök. Az építtető bizottság augusztus 14-én és 29-én tartott ülésein született
meg a végleges elhatározás, miszerint „az ujmegyeház a várkastélya! szemben lévő két főtiszti lakás
helyére épittessék, a Czikó Sándorféle telek kibővítésével, s abba a közigazgatáson kivül helyeztessék el a
kir. épitészeti hivatal, tanfelügyelő, adóhivatal és adófelügyelőség... '>B Ugyanez a bizottság készÍtette el
első gyűlésein az építkezés kezdetleges költségvetés-tervezetét és készíttette el Hám Ignáccal a rég
óhajtott új székház első terveit.

Hám Ignác, a vármegyeház tervezője
A csíkszeredai új vármegyeház építésének korában a tervezőt és a kivitelezőt általában pályázat
útján választották ki. Ebben az időszakban a legtöbb megyeháza-tervet Alpár Ignác készÍtette
(például Segesváron, Dicsőszentmártonban, Déván, Nyíregyházán, Kolozsváron és Nagyenyeden),
5

CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára
1888. február 4-i díszgyűlés), 4.
6
CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára
1888. február 4-i díszgyűlés), S.
7
CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára
1888. február 4-i díszgyűlés), S.
8
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára
1888. február 4-i díszgyűlés), 6.
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de számos munka dicséri Hauszmann Alajost is. A kiegyezést követő évtizedekre azonban jellemző,
hogy a legnagyobbak mellett néhány kevésbé ismert épÍtész is szóhoz juthatott,9 ezt pedig nagyon
jól példázza Hám Ignác királyi mérnök esete, akinek Csíkszeredában töltött évei alatt egyik
legfontosabb feladata az új székház építésének vezetése volt.
A Hám Ignácra vonatkozó, eddig összegyűjtött adatok alapján elmondható, hogy a mérnök
1849-ben született Egerben 10 és meglehetősen mozgalmas élete során Magyarország számos
vármegyéjében megfordult. 1876-ban Heves-Szolnok megyében, egy árvízmentesÍtés kapcsán
találkozhatunk először a nevével, Tsank László alispán ugyanis Kenderesre, a mentési munkálatok
vezetésére Hám Ignác megyei mérnököt küldte ki. 11 1877-ben még mindig Szolnok megyei
mérnökként találjuk, 12 1879-ben Jász-Nagykún-Szolnok megye szolnoki székhelyű államépítészeti
hivatalában királyi segédmérnök, 13 majd az 1880-as évek elején Csíkszeredába helyezik át. 1884-ben
Hánn Ignácként jelenik meg mint a csíkszeredai államépítészeti hivatal mérnöke, Papp Domokos,
Kátay Gyula és Végh István segédmérnökök főnöke. 14 Csík vármegyei működése után, 1888-ban
Torontál megyében, a nagybecskereki államépítészeti hivatal élén találjuk, 15 ez pedig amiatt is
különösen érdekes, mert éppen ekkorra, 1888-ra készült el a nagybecskereki megyeháza is, ami
épÍtésének időtartamát tekintve tökéletesen egybeesik a csíkszeredai új vármegyeházéval. 16 Hám
Ignác 1899-ben már az Ugocsa vármegyei Nagyszőlős államépítészeti hivatalának főnöki tisztségét
töltötte be, 17 1902-ben még ugyanott volt főmérnök, 18 1907-ben azonban már a Kereskedelemügyi
Minisztérium állami közutak építésével, fenntartásával és kezelésével, illetve hídszerkezetekkel
foglalkozó ügyosztályának beosztott műszaki tanácsosa. 19 1920-ban bekövetkezett halála előtt
kilenc évvel, a Kereskedelemügyi Minisztérium az 1911. április 22-i 4. rendelettel Hám Ignác
műszaki tanácsost műszaki főtanácsossá nevezte ki. 20
Hám Ignác csíkszeredai tevékenységével kapcsolatban érdemes kiemelni, hogy az építendő új
vármegyeház ügyeit intéző építtető bizottságban végzett munkája mellett jelentős szerepe volt az új
polgári leányiskola építésének előkészítésében is, ugyanis az erre beérkezett kilenc pályaterv közül
az ő szakvéleménye alapján kerültek ki a győztes munkák. Az 1884 augusztusában elbírált kilenc
pályaterv egyike sem felelt meg tökéletesen a kívánalmaknak, legtöbb esetben a rendelkezésre álló,
beépÍtendő terület célszerűtlen kihasználása, a tervezett iskola rossz beosztása, a helyiségek
szűkössége és sötétsége jelentette a kivitelezés legfőbb akadályát, de Licht und Luft címmel olyan
pályamunka is beérkezett, melyben a disznóól a padlásra volt tervezve. 21 A dicséretes pályamunkák
mellett a 150 forint pénzjutalommal járó második díjat végül az Ipar és tudomány jeligéjű terv kapta,
mely igazodott ugyan az elvárásokhoz, de a tervezett épület első és hátsó része közti közlekedést
9

CSÁSZÁR 1995, 110.
Az évszám egy egri sírkőről származik, mely Hám Ignác főtanácsosnak - a források is arra utalnak, hogy
ezt a tisztséget töltötte be halálakor - állít emléket: http://www.eger.hu/portals/O/k%C3%B6zgyulesek
I rendeletek/ 45-1998.pdf (2012. április 25.).
11
A Heves-Szolnok megyei mentes1 munkálatokra vonatkozó alispáni beszámoló részlete:
http:/ /www.hidrologia.hu/vandorgyules/29/ dolgozatok/nagy_laszlo_3.html (2012. április 25.).
12
http:/ /www.leveltaros.hu/Leveltari_ Szemle/2009 _ 2169-82. %20Fulop%20javitott.pdf (2011. szeptember
20.).
13
MAGYARORSZÁG TISZTI CZIM-ÉS NÉVTÁRA 1879, 230.
H MAGYARORSZÁG TISZTI CZIM-ÉS NÉVTÁRA 1884, 180.
15
MAGYARORSZÁG TISZTI CZIM- ÉS NÉVTÁRA 1888, 260.
16
CSÁSZÁR 1995, 110.
17
MAGYARORSZÁG TISZTI CZIM- ÉS NÉVTÁRA 1899, 356.
18
MAGYARORSZÁG TISZTI CZIM- ÉS NÉVTÁRA 1902, 354.
19
MAGYARORSZÁG TISZTI CZIM-ÉS NÉVTÁRA 1907, 199.
20
http:/ /www.arcanum.hu/ mol/lpext.dll/MT /84d/854?fn = document-frame.htm&f = templates&2.0 (2012.
április 26.).
21
CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára -Alispáni iratok, 1884/1862/1.
10
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csak nehézkesen oldotta volna meg, a 350 forintos első díjat pedig a Salus publica című pályamű
nyerte el, melyben bár az épület homlokzata nem volt kellően kidolgozva, mégis ez a terv volt az,
mely az előírt méreteket a legnagyobb pontossággal betartotta, és melyben „a csoportositás lehetőleg

legszerencsésebb, a világítás és közlekedés kifogás alá nem eshetik, és csekély módosítással kivitelre
ajánlható már olcsóságánál fogva is... "22
Hám Ignác csíkszeredai működése még az új vármegyeház elkészülte előtt véget ért, az 1888-ban
tartott avatási ünnepségen már nem lehetett jelen, helyét addigra - bár csak rövid ideig - először
Kikinday Gyula királyi segédmérnök, majd Kuklai Béla foglalta el.
Előkészületek

Miután az építtető bizottság már említett, 1884. augusztus 14-i és 29-i ülésein megszületett a
döntés, miszerint a várkastéllyal szemben, a területvásárlással megnagyobbított Őrnagyi telken

„homlokzattal az országút hosszába ugy építtessék az 53 kisebb-nagyobb terem és szobából álló emeletes
megyeház fel, hogy abba a megyei központi közigazgatás mellett a megyei államépítészeti hívatal, kir.
tanfelügyelőség, adófelügyelőség és adóhívatal kényelmesen elhelyeztethessék... ", 23 sikerült elhatározni azt
is, hogy az építési költségek fedezésére a Csíki Magánjavak 24 ruházati alapjából 70000 forint kamat
nélküli kölcsön felvétele szükséges, mely huszonhat év alatt törlesztendő. Az építtető bizottság a
kölcsön visszafizetésének biztos forrásait is megnevezte: a királyi honvédségtől a csereszerződés
alapján nyert 14000 forint, mely évi 6 % mellett tizennyolc év alatt 22000 forint, a Római Katolikus
Státustól a régi, csíksomlyói megyeházért tíz évi egyenlő részletben befolyó 10000 forint, a királyi
tanfelügyelő elszállásolásáért 5000 forint, a királyi adófelügyelőség és adóhivatal elszállásolásáért évi
800 forint és a megyei költségvetés korlátain belül huszonhat év alatt megtakarítandó 26000 forint. 25
A törvényhatóság 1884. augusztus 30-án tartott gyűlésében elfogadta az építtető bizottság
javaslatait, és rövidesen, december 11-én elfogadta azokat a Belügyminisztérium is, de a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium nem találta elég szilárdnak a kölcsön biztosítására kimutatott alapot,
így hozzájárulását megtagadta, a tanfelügyelő elhelyezéséért kért 5000 forintot pedig határozottan
elutasította. 26 A megye elöljárói nem kedvetlenedtek el, ugyanis még ugyanazon év december 31-én
egy újabb feliratban kérték az illető minisztériumot a kölcsön engedélyezésére, és a felajánlott alap
szilárdságának biztosítékául csatolták a honvédséggel kötött szerződést, az Erdélyi Római Katolikus
Státus határozatát, a közigazgatás három évi zárszámadását és a Pénzügyminisztérium lakbér iránti
biztosítékát, de 1885. február 16-án kelt leiratában a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hű
maradt korábbi álláspontjához, s azt kívánta a megyétől, hogy kölcsön zálogául ajánlja fel a telket és

22

CsLvT, F 7 Csík vármegye levéltára - Alispáni iratok, 1884/1862/2-3.
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 20 (1884. évi határozati jegyzőkönyv,
1884. augusztus 30-ai ülés), 136.
24
A Csíki Magánjavak helyi székely közösségi vagyon volt, eredete az első Székely Határőrezred felállítására
vezethető vissza. 1769-ben az osztrák-török tárgyalások lezárása után mintegy 62000 holdnyi erdő került
vissza az egykori Csíkszék tulajdonába. A birtokot a határőrkatonaságnak adományozták a katonacsaládok
szükségleteinek fedezésére, az erdők jövedelmét Így például a katonák ruházatára, lovak vásárlására
fordították. 1849 után ezt a vagyont elvették, a kiegyezés után a kincstár visszaadta, hogy azt közművelődési
és oktatási célokra hasznosítsák, mint oszthatatlan vagyont. Ezt követően a Csíki Magánjavak
hozzájárulásával épült fel számos jelentős középület, köztük például a később, 1904-ben átadott Vigadó is. Az
első világháború után az új hatalom a vagyont elkobozta, és csak hosszú idő után tudhatták a csíkiak újra a
magukénak a jövedelem egy részét, az államosítás idején azonban a hatalmas birtok maradéktalanul állami
tulajdonba került.
25
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 20 (1884. évi határozati jegyzőkönyv,
1884. augusztus 30-ai ülés), 136-137.
26
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 6.
23
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az arra építendő vármegyeházat is. Miután ez megtörtént, létrejött „azon nevezetes okmány, mely
szerint Csikmegyének 70000 frt. kölcsön követelése Csikmegye székházára jelzálogilag bekebleztetett. "27 A
telekcsere körüli bonyodalmak mellett az épÍtési költségek fedezéséhez szükséges 70000 forint
megszerzése is sokáig késleltette az épÍtkezés megkezdését, holott az óhajtott összeg eltörpül a
220000 forintos költséget is meghaladó veszprémi (1885-1887) és nyíregyházi (1891-1892)
vármegyeház-építések mellett. 28
Időközben Hám Ignác az építkezés mihamarabbi megkezdésének érdekében 1884
szeptemberében felhívta a megyei elöljárók figyelmét, hogy a szükséges faanyag beszerzése nem tűr
halasztást, és a munkálatok csak akkor kezdődhetnek el 1885 tavaszán, ha a vállalkozónak elegendő
télen vágott fát tudnak a rendelkezésére bocsátani. A terméskő beszerzését is szintén a közelgő téli
hónapokban látta célszerűnek, és idejében számolt azzal is, hogy Csíkban nincsenek nagyobb
téglagyárak, ezért kikötötte, hogy a megye vezetősége szólítsa fel az iparosokat a téglák
elkészítésére, és alku útján vagy szerződésileg biztosítsa megfelelő téglamennyiség beszerzését. A
mérnök tapasztalata szerint az asztalosmunkához alkalmas anyagban sem bővelkedett a megye,
ezért „a deszka anyag színtén eleve válna beszerzendő és a kész asztalos munkák - mint ablakok és ajtók
elsőbb rangu asztalosoktól válnának bevásárlandók. ''2 9 Hám Ignác szükségesnek tartotta továbbá,
hogy a mészégetők kötelező nyilatkozatot adjanak arról, hogy mennyi meszet és milyen árban
tudnának 1885 májusának végéig a vármegyeház építésének céljából beszállítani, végül pedig azt
javasolta, hogy a fát, a terméskövet és a téglát beszerzési áron adják át a vállalkozónak, a többi
anyag esetében meg egy árjegyzék összeállítását látta szükségesnek, hogy annak alapján a kivitelező
idejében eszközölhesse a megrendeléseket. 30 A törvényhatóság azonnal elfogadta a mérnök
javaslatait, tekintettel arra, hogy „ezen íntézkedések megtétele által a munka gyors keresztülvitele,
másrészröl pedig az anyag jósága által az épület szilárdsága válna bíztosítva. "31
Az építőanyagokra vonatkozó javaslatok mellett még az 1884. augusztus 30-án tartott rendkívüli
közgyűlésen elfogadásra került egy épÍtési tervvázlat is, mely Hám Ignác kir. mérnök utólagos
módosításait is tartalmazta. Ezek szerint az épület hátsó traktusának hátrább tolásával, az udvar
kisebbítésével néhány szoba és terem méretének növelésére nyílt lehetőség. 32 A további
részlettervezeteket és a műszaki munkálatok költségvetését - melyeket szintén Hám Ignác készített
el - a törvényhatóság 1885. június 30-án, a Belügyminisztérium pedig augusztus 6-án elfogadta, így
1885. október 1-jére végre kitűzhették a versenytárgyalást. 33

A versenytárgyalás
A Belügyminisztérium 1885. augusztus 6-i leiratában a pincehelyiségek kibővítését ajánlotta, ezt
a törvényhatóság el is fogadta, de mivel új tervvázlatok készítésére már nem volt elegendő idő, a
versenytárgyaláson részt venni kívánó vállalkozóknak ezt a körülményt külön figyelembe kellett
venniük. Az 1885. október 1-jére kitűzött versenytárgyaláson megjelent Kolozsvárról HorváthCSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 6.
28
CSÁSZÁR 1995, 111-112.
29
Hám Ignác kir. mérnöknek a megyeház építésének gyorsítása érdekében beadott javaslatából. CsLVT, F 7
Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 20 (1884. évi határozati jegyzőkönyv), 139.
3
° CsLvT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 20 (1884. évi határozati jegyzőkönyv),
139.
31
CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 20 (1884. évi határozati jegyzőkönyv),
140.
32
CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 20 (1884. évi határozati jegyzőkönyv,
1884. augusztus 30-ai ülés), 137.
33
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 6.
27
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Oriold és Endstrasser cég, Brassóból Kellhoffer J Ózsef, „mindkettő hasonló építkezésekből kitűnően
ajánlva" és Csíktaploca község Csedő János jegyző képviseletében. 34 A három jelentkező ajánlatából
kiderült, hogy előbbi kettő a kőműves munkára 10 %-os áremelést kívánt, utóbbi 6 %-os
árengedményt ajánlott. Az építtető bizottság egyhangú határozattal kimondta, hogy „bár Taplocza

Község ajánlata a másik kettőnél jóval előnyösebb, még is tekintettel a szakértelem és egyöntetű vezetés
hiányából előre láthatólag bekövetkező kárveszélyre, azt nem fogadhatja el... "35 A bizottság úgy döntött,
hogy a másik két, kitűnően ajánlott vállalkozó bármelyikével kész megkötni a szerződést, ha azok
közül egyik is hajlandónak mutatkozik az egységi árak elfogadására. Két napig tartó gondolkodási
idő után a brassói Kellhoffer J Ózsef a kőműves munka után kért áremelést leengedte 6 %-ra, és
mivel a kolozsvári Horváth-Oriold és Endstrasser cég kitartott első ajánlata mellett, előbbi
vállalkozóval a megye 1885. november 20-án 70823 forint 32 krajcár összegben a szerződést
megkötötte azzal a kikötéssel, hogy az épÍtkezés közben előre nem látott és szükségesnek
mutatkozó munkák és kiadások esetében a 6 %-os áremelésre mindvégig tekintettel legyen. 36

A munkálatok
Becze Antal alispán Hám Ignác 1884 szeptemberében tett javaslatainak megfelelően még jóval a
versenytárgyalás kiírása előtt, már 1885 elején megtette az első lépéseket a vármegyeház épÍtéséhez
szükséges anyagok beszerzése érdekében. Az 1885. április 9-én kelt jelentés szerint az alispán
február végére a szükséges faanyagot megvásárolta, 28-ára pedig már a várkastély előtti térre össze is
hordatta. 37 A jelentéshez mellékelt kimutatás szerint az alispán 1976 darab, kisebb-nagyobb
épületfát vásárolt összesen 4227 forint 49 krajcárért, 38 és arra kérte a törvényhatóságot, hogy
amennyiben a beszerzett és a vár elé összehordott faanyagot nem sikerül május végéig a
vállalkozónak átadni, biztosÍtsa és fedesse be azt, „nehogy valamely véletlen eset, elemi csapás vagy
rosszakarat használhatlanná tegye. "39 A jelentéshez később, 1885. szeptember 18-án mellékelt másik
kimutatás alapján az alispán 2407 forint 70 krajcárért 3009 köböl 211.! véka meszet is vásárolt,
továbbá mészgödrök ásásáért és befedéséért 95 forintot fizetett csíkszentmihályi Buzás Andrásnak. 40
Miután pedig március 24-én a 70000 forint kamat nélküli kölcsön engedélyezéséről értesÍtette a
törvényhatóságot, 41 április 11-én kelt jelentésében arról számolt be az alispán, hogy a megyeház
építésének céljára, az anyagok beszerzése körüli kiadásokra a ruházati alap azévi
kamatjövedelméből 2000 forintot átutalt a megyei pénztárba. 42
1885 júniusának végéig Hám Ignác - a tervezett versenytárgyalások mihamarabbi kikiáltásának
érdekében - összeállította a költségvetést, árelemzést, árjegyzéket, illetve a műszaki leírást és a
székház végleges tervével együtt benyújtotta azokat a törvényhatósághoz, a versenytárgyalások
lebonyolítása után pedig, 1885 telén a fent említett belügyminiszteri javaslat alapján a
pincehelyiségek kibővítésére vonatkozó terveket és iratokat is elkészítette. Az utólagos
kiegészítések a költségvetést jelentős összeggel növelték, ez - és az időközben felmerült egyéb apró
34

CsLvT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 6.
35
CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 7.
36
CsLvT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 7.
37
Becze Antal alispán jelentése. CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Alispáni iratok, 1885/658.
38
Az alispáni jelentéshez mellékelt kimutatás alapján. CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Alispáni iratok,
1885/658.
39
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Alispáni iratok, 1885/658.
4
°CsLvT, F 7 Csík vármegye levéltára - Alispáni iratok, 1885/658.
41
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Alispáni iratok, 1885/591.
41
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Alispáni iratok, 1885/673.
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körülmények - a szerződés módosításához vezettek, Így a már 78506 forint 20 krajcár
összköltségről szóló új szerződést 1886. április 14-én írták alá. 43
Az új szerződés aláírása után, április 20-án megtörtént az első kapavágás. Az elhelyezési pontok
kijelölése után a munkálatok mind nagyobb és nagyobb lendületet vettek, így a pincehelyiségek és
az alapfalak készen voltak már 1886. június S-én, amikor megtörtént a zárkő ünnepélyes letétele is. 44
Ezt megelőzően azonban az építtető bizottság április 20-án és május 14-én tartott üléseiben néhány
igen lényeges határozatot hozott. Az első értelmében az űrszékeket a főépülettől mintegy hat
méterrel hátrább helyezték, ennek eredményeképpen pedig négy új irodahelyiség szabadult fel, „mi
az elhelyezkedés kényelmét emelte". 45 Időközben a megye alispánja kiküldte Plesche János kőfaragót
Csíkszentdomokosra, hogy az az ott lévő márványtelepet vizsgálja meg, nem lehetne-e onnan a
46
kőfaragó munkákat kiállítani. Miután pedig a kőfaragók alkalmas márványanyagot találtak - amit
maga az alispán és a vállalkozó is a helyszínen ellenőrzött -, és megszületett a döntés, miszerint a
talált viaszmárvány-telepből az összes kőfaragó munka kiállítható, szükségesnek mutatkozott a
vállalkozóval kötött szerződés néhány pontjának módosítása, melynek eredményeképpen a
következő megállapodásra jutottak: „Építtető megye lemond a költségvetésbe felvett 1 méter és 20

centiméter magas párkányzott fallábazat be állításáról mind a homlok vonalon, mind pedig az északi
részén az épületnek s e helyett: vállalkozó kötelezi magát: hogy az összes fallábazatokat durván bossírozott
zsögödi trahitból4 7 állítja be ugyan oly magasságban efelé pedig két sor tégla párkányzatot rakat vastag
cementel egyenesre kihúzva. [ ..] vállalkozó köteles lesz az összes lépcsőzetet szt Domokosi viasz
márványból állítani be, valamint a vesztibul lépcső/oki nyugvók és az összes folyósókat csakugyan ezen
viasz márvány és a hasonlókép szt Domokoson található fehér márvány koczkákból burkolni be. "18 A
szerződés ezen módosításával egyidőben azt is kikötötték, hogy a vállalkozó 1886. november 1-jére
köteles az összes asztalosmunkát is elkészíttetni, hogy az építtető bizottság számba vehesse azokat,
és elég idő maradjon a kiszáradásukra az épületbe való behelyezés előtt.
Az építtető bizottságnak egy másik, május 14-én hozott határozata a földszinti helyiségek
beboltozása tárgyában travers vasak közé építendő sima boltozás használatára, azaz poroszsüveg
boltozat létrehozására vonatkozott. 50 Miután Hám Ignác a falak szilárdságára nézve előnyösebbnek
tartotta ezt - az eredeti szerződésben kikötöttektől eltérő - boltozási megoldást, és e tekintetben a
vállalkozó is hasonló véleményt formált, megszületett a végleges döntés, miszerint „az építendő
49

megyeház főldszínti helyiségei, a folyósók és pénztári helyiségek kivételével, travers vasak alkalmazásávali
bóltozatra építtesenek... "51 Ezen változtatások - melyek nem érintették a bejárati és egyéb
folyósókat, a bejárat melletti pénztár-helyiségeket és kapusszobát, ahol a boltíves építkezés
megmaradt - ismét

jelentős

összeggel növelték a költségvetést, a törvényhatóság azonban mégis

CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 7.
44
Az ünnepélyről szóló tudósításokat lásd: VOFKORI 2007, 153.
45
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 22 (1886. évi határozati jegyzőkönyv),
10. és CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati
jegyzőkönyv, 1888. február 4-i díszgyűlés), 7.
46
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 22 (1886. évi határozati jegyzőkönyv), 10.
47
A trahit a gránittal, szienittel, gabbróval, porfirral, diabazzal, melafirral, bazalttal és andezittel együtt a vulkáni
eredetű összetett kristályos kőzetek csoportjába tartozik. Lásd: VAD ÁSZ 1927.
48
CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 22 (1886. évi határozati jegyzőkönyv), 1011.
49
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 22 (1886. évi határozati jegyzőkönyv), 1112.
5
°CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 22 (1886. évi határozati jegyzőkönyv), 12.
51
CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 22 (1886. évi határozati jegyzőkönyv), 13.
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elfogadta őket - tekintettel a szükségre és arra, hogy mindez „a csínt emelte és a világosságot
fokozta". si
Az 1886. év eseményei közé tartozik az is, hogy H ám Ignác távozása után a közmunka- és
közlekedésügyi miniszter Kikinday Gyula királyi segédmérnököt bízta meg az építés vezetésével,
aki működését május 28-án meg is kezdte. Ettől fogva az ő és az építtető harminc tagú bizottság
naponta kirendelt két tagjának állandó felügyelete mellett folyt a munka, és e szigorú ellenőrzésnek
köszönhetően „az egész épűletbe még csak selejtes anyag sem rakatott be'', erre pedig a vállalkozó is
ritka szigorral ügyelt fel. s3
1886. július 7-én az építtető bizottság elhatározta, hogy a vesztibültől jobbra és balra eső
főfolyosó „lapos ív szelettel boltoztassék'', és az erkély kiugrása ne 1,80 méter, hanem 1,50 méter
legyen.s4 Újra felmerült az árnyékszékek elhelyezésének kérdése is, mellyel kapcsolatban az a
határozat született, hogy a költségek csökkentése érdekében ne hat, hanem csak öt méterrel
kerüljenek hátrébb a főépülettől, az előttük levő folyósó faanyaggal, maguk az árnyékszékek pedig
kőkockákkal legyenek burkolva. A törvényhatóság elfogadta a javaslatokat azzal a kikötéssel, hogy
tisztasági és egészségi okokból a szóban forgó folyósók hossza mégis hat méter maradjon, mire az
alispán azzal válaszolt, hogy gazdasági szempontból egy négy méter hosszú folyósó elégséges lenne,
és így sikerülne 900 forintot a pénztár javára megtakarítani.ss Az építést vezető mérnök
indítványozására az épület tetőzetéről a vizet levezető függőcsatorna átmérőjének öt centiméterrel
való bővítését szintén "úlius 7-én határozták el.s6
~

1. kép. Csík vármegye székházának főhomlokzata a rizalitot koronázó terrakotta címerrel

CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 7.
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s5 CSLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 22 (1886. évi határozati jegyzőkönyv), 112.
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1886 második felében, augusztus 14-én a karzati lépcsők aláboltozása helyett azok tartóvasakkal
alátámasztását és vaskorlátokkal való ellátását, a hátsó melléklépcsők nyughelyeinek szintén
tartóvasakkal történő megerősítését, illetve az erkély talpköveinek hasonló módon való kettős
alátámasztását határozták el, szeptember 23-án megtörtént a fedélcsatornák alábádogozása,
december 14-én pedig a főkapu vasrácsának, illetve a pénztár vasajtóinak és -tábláinak megerősítése,
a pinceablakok faburkolása és vastáblával való ellátása, végül a csatornákat vasrácsokkal való
kiegészítése. 57
1887 februárjában megtörtént a folyósók márványmozaikkal való burkolása, tavasszal pedig már
a vármegyeház főhomlokzatát díszítő megyecímer szükségessége volt napirenden: május 2-án miután korábban már több ízben felmerült a címer kérdése - két terrakotta figura által tartott
szintén terrakottából készítendő megyecímer megrendelését határozták el, emellett négy darab
majolika kemence beszerzését is célul tűzték ki. A nyár folyamán korlátot szereltek a
padlásfeljáróhoz, bevakolták a kéményeket, a lépcsőház alatt lévő kamrák márványmozaik
padozatát deszkával cserélték fel, illetve befejeződött a belső udvarok kikövezése is. 58 1887. július
20-án az építtető bizottság és a törvényhatóság tudomásul vette Kellhoffer JÓzsef vállalkozó
jelentését, miszerint a szerződésben foglaltaknak megfelelően a vármegyeház építése augusztus 1jére befejeződik, így az illetékesek a felülvizsgálatot azonnal meg is kezdhetik. A közmunka- és
közlekedésügyi miniszter az építés felülvizsgálatára Eglmayer Adolf kerületi felügyelőt és Áry
László miniszteri számtisztet küldte ki, a megye megbízottjai Madár Imre főjegyző, Böjthy Endre
árvaszéki elnök, Lárencz Albert számvevő, Dr. Molnár József főorvos és Kikinday Gyula
építésvezető mérnök voltak, akik szeptember 20-a és 23-a között a felülvizsgálati munkálatokat
olyan eredményesen végezték, hogy a központi közigazgatás intézményei szeptember 27-éig
birtokba vehették a megye új székházát, 28-án pedig végre a várkastélyt is átadhatták a honvédség
részére. 59 Az új vármegyeház építésének összköltsége az előirányzott 70000 forint helyett végül
85800 forintra nőtt, melyből 1887 Őszéig Kellhoffer József vállalkozónak 81672 forint ·19 krajcárt
fizettek ki. 60 A szerződés kikötéseinek módosításai és a kisebb-nagyobb tervváltoztatások - melyek
a költségvetést minden alkalommal jelentős összegekkel növelték - azonban nem vonnak le semmit
az időközben áthelyezett Hám Ignác építész érdemeiből, mert a kortársak értékelése szerint „az
épűlet stilszerű összhangzatos kivitele, szilárdsága, ugy mint ezé/szerű belső elrendezése egyaránt
tanuskodnak a hosszasabb tanulmány, megfigyelő képesség és nagyobb szabásu tervező tehetség
adományáról". 61 A lelkes és hálás értékelés túlzónak tűnik, de utólag jogosnak tekinthető, ugyanis e
Nyugat-Magyarországról érkezett építésznek köszönhető, hogy az új vármegyeház mind stílusát,
mind pedig a kivitelezés színvonalát tekintve megfelel a korabeli törekvéseknek, illetve sorsának
alakulása és az épület fogadtatása nem hasonlítható össze például az 1904-ben épült Vigadóéval,
melynek építése alapvetően helyi, csíkszeredai vállalkozás volt, aminek sikertelenségét bizonyítja,
hogy az átadás után néhány héttel a nagyterem az állandó hideg és a folyamatos beázás miatt már
használhatatlanná vált.
történő

CsLVT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 8.
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1888. február 4-i díszgyűlés), 8.
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CsLvT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 8. és CsLvt, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 23 ( 1887.
évi határozati jegyzőkönyv), 124-125.
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° CsLvT, F 7 Csík vármegye levéltára - Közgyűlési jegyzőkönyvek, 24 (1888. évi határozati jegyzőkönyv,
1888. február 4-i díszgyűlés), 8-9.
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Az 1887 végén használatba vett épület ünnepélyes felavatására az év vége előtt már nem került
sor, ugyanis a közelgő téli ünnepekre való készülődés mellett eltörpült volna a vármegye
történetének e jelentős eseménye, emiatt az avatási ünnepséget 1888 februárjára halasztották. A
Székelyföld 1888. február 9-iki tudósítása szerint az ünnepség - melyen Csík vármegye elöljárói
mellett egy tizenöt fős Udvarhely megyei küldöttség is megjelent - február 4-én, délelőtt 10 Órakor
kezdődött egy hálaadó istentisztelettel, melynek végeztével a közönség a megyeház nagytermébe
vonult, mely teljesen megtelt. A díszgyűlést a főispán lelkes beszéde nyitotta meg, és az azt követő
hangos éljenzés után Becze Antal alispán következett, aki beszédében kiemelte az épírkezés
legfontosabb momentumait. Az alispáni köszöntést Madár Imre megyei főjegyző emelkedett hangú
beszéde követte, melyben megköszönte a megye közönségének az új vármegyeház építése során
tanusított áldozatkészségét. A díszülést a főispán zárta be, és a délutáni díszebéd után, este 8 Órakor
a megyeház nagytermében a tisztviselők nyugdíjalapja javára fényes táncestélyt tartottak. 62

Csík vármegye új székházának helye a magyarországi vármegyeház-építészetben
Az első ismert vármegyeházák a királyi Magyarországon a török által meg nem szállt
területeken épültek fel, Így például Kassán 1647-ben, Nemeskéren szintén a 17. században és
Komáromban 1702-ben, ekkor azonban még nem alakulhatott ki egy egységes épülettípus. 63 1730tól kezdődően azonban a 18. század végéig számos barokk megyeház jelent meg, a ma álló
megyeházák szinte fele ebben az időszakban épült - például Székesfehérváron, Zalaegerszegen,
Pécsett, de Kiskunfélegyházán és Jászberényben is -, Így ekkorra tehető ezeknek az épületeknek a
tÍpussá érése. 64 Az épülettípussá érést nagyban elősegÍtette az 1723. évi 73. törvénycikkely is, mely
meghatározta a megyeháza rendeltetését, és erre az időszakra jellemző, hogy az alaprajzi elrendezés
és a homlokzati megjelenés gyakran a korabeli kastélyokéra emlékeztet. Ekkor vált általánossá a
timpanonnal lezárt középrizalit kiemelése, mely a földszinten a főbejáratot, az emeleten a
tanácstermet - esetenként az abból nyíló erkélyt - tartalmazta, az épület díszítése pedig a
65
főhomlokzatra és a nagyteremre koncentrálódott. A magyarországi megyeház-épírészet második
nagy korszaka a klasszicizmus. Ebben az időszakban megnőtt a megyék politikai ereje és súlya,
amit az elöljárók az új épületekkel is igyekeztek hangsúlyozni. A 18. századhoz képest kevesebb, de
építészetileg jelentősebb megyeházak épültek ekkor, Így például a lőcsei, a miskolci, a kaposvári,
1838-1841 között a pesti, sőt ekkoriban, 1825-től épült Csíksomlyón Csíkszék egykori székháza is.
A klasszicista megyeházak elrendezésüket tekintve nem mutatnak lényeges különbségeket barokk
kori elődjeikhez képest, de a méretek általában nagyobbak, a homlokzataik meghatározó eleme
pedig a portikusz. 66 Bár a 19. század közepére országszerte álltak már a barokk és klasszicista
megyeházak, a kiegyezés és az azt követő közigazgatási rendezés a vármegyeház-épírészet harmadik
korszakát nyitotta meg, mely az 1870-es évektől egészen az első világháborúig tartott, ekkor pedig
főként az új megyeszékhelyeken volt szükség új székházak épírésére. A csíkszeredai új megyeháza
mellett ebben az időszakban épült többek között a már említett nagybecskereki, a kolozsvári és a
székelyudvarhelyi is. A dualizmus korában épült megyeházák döntően eklektikus stílusban épültek,
azon belül kezdetben a neoreneszánsz, később a neobarokk volt az uralkodó. Az ebben a
korszakban épült székházak esetében változatosabb alaprajzi elrendezésekkel találkozhatunk,
ugyanis rendszerint kötöttséget jelentettek a fennálló telekviszonyok. 67 Az első világháború után a
politikai helyzet módosulásával járó közigazgatási változások néhol új székházak építését tették
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szükségessé, de ekkorra már véget ért a magyarországi megyeház-építészet harmadik nagy korszaka
is, így nagyobb építési feladatok csak elszórtan jelentkeztek. 68
Csík vármegye Csíkszeredában felépült új megyeháza tehát szinte minden szempontból a
vármegyeház-építészet harmadik korszakának tipikus példája. A 19. század végén létrejött Csík
vármegye új székhelyének reprezentatív épülete stÍlusát tekintve is megfelel az általános
törekvéseknek, ezt az 1912-13-as átépítések után uralkodóvá váló neobarokk stílusjegyek is
alátámasztják. Az építkezést megelőző bonyolult telekcsere-ügy a fennálló telekviszonyok
építkezésre nézve meghatározó jellegét bizonyítja, sőt az egyes helyiségek - pénztár, kapusszoba
stb. - épületen belüli elhelyezkedése is megfelel az általános tendenciáknak.

Az épület 1912-13-ban történt

kibővítéséről

A vármegyeház ünnepélyes átadása után mintegy két évtizeddel az épület már szűkösnek
bizonyult a közigazgatás intézményei számára, Így szükségessé vált a székház kibővítése. Az 191213-ban zajló átalakítási munkálatok menete további kutatások tárgya, azt azonban tudjuk, hogy
Fejér Sándor alispán 1912. április 12-én tette közzé a vármegyeház kibővítésére vonatkozó
versenytárgyalási hirdetményt. 69 A Csiki Lapok 1912. augusztus 28-i számából, Tivai Nagy Imre
írásából értesülünk arról, hogy a vármegyeház kibővítésének egyik alapvető és talán legfőbb oka a
pénzügy-igazgatóság elhelyezésének szándéka volt. Erre nézve a törvényhatósági tagok több
alternatÍvát is felkínáltak a pénzügyminiszter számára, ő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a
nevezett igazgatóság a megyei közigazgatással egy épületben vagy legalább egyazon telken legyen
elhelyezve. A törvényhatóság és a pénzügyminiszter közti, hónapokon keresztül húzódó vita
eredménye végül az az ultimátum lett, melyben a miniszter kijelentette: vagy összeépítik a pénzügyi
igazgatóság számára szükséges épületeket a vármegyeházzal, vagy a város lemondhat a pénzügyigazgatóságról. A törvényhatóság végül elfogadni kényszerült a pénzügyminiszter utasítását, és
mivel az államépítészeti hivatal nem javasolhatta egy újabb emelet építését, a megye vezetősége a
székház mindkét oldalán egy-egy szárnyépület létrehozását határozta el.

2. kép. Csík vármegye székháza a kibővítés után
68
69

CSÁSZÁR 1995, 113.
CSIKI LAPOK, XXIV. évfolyam, 16. szám, 1912. április 17., 3.

211

LADÓÁGOTA
Tivaitól tudjuk meg azt is, hogy a vármegyeház kibővítési munkálatai céljából kiírt
versenytárgyaláson Steiner J Ózsef és Antal Vidor vállalkozók, a vízvezetéki munkálatokra pedig
Lengyel Jenő és Szlényi Marcell tették a legolcsóbb ajánlatokat, melyeket az alispán és a vármegye
közönsége is elfogadott, az építkezések zavartalan bonyolítása érdekében pedig a belügyminiszter
30000 korona államsegélyt utalt ki a megye részére, a kibővítés körüli bonyodalmak miatt azonban
a vállalkozók időközben visszavonták ajánlataikat, és csak hosszas rábeszélés után gondolták meg
újra magukat. Miután Tivai elítélően felvázolta a vármegyeház kibővítésének okát és bonyolult,
kellemetlen feltételek szövedékéből álló előzményeit, kijelentette: „nem szabad vármegyénk
székházát egy célszerütlen, deformis és ízléstelen építkezéssel örökre és helyrehozhatlanul tönkre tenni és
eltemetni. Ugyanis a vármegye székháza mai alakjában bizonyos stilszerüséggel bír; kisebb kiadásban a
szolnoki megyeházát látjuk az épületben [ ..]';/0 Tivai azzal folytatja érvelését, hogy a vármegyeház
kibővítésével „egy tompaszög alaku tehát tört irányu homlokzattal bíró, teljesen stilszerüség hiányában
szenvedő, kaszámyaszerü, s így az ízlés és szépség követelményeit is teljesen nélkülöző nagy épülettömb"
létesülne. 71 Végül azonban Tivai minden igyekezete hiábavalónak bizonyult, ugyanis Fejér Sándor
alispán 1914. január 26-án már az újonnan átalakított vármegyeház bebútorozásához szükséges
berendezési tárgyak elkészítésére hirdetett pályázatot, melyben felhívta a pályázni óhajtókat, hogy
ajánlataikat - melyekhez részletes rajzok, fa-, bőr-, szőnyeg- és függönyminták csatolandók február 28-áig az alispáni hivatalba adják be. 72

3. kép. A vármegyeház kiszélesített fő homlokzata az átépített középrizalittal

Az új székház

jelentősége

Csík vármegye új székházának ügye a kezdetektől fogva egészen az első világháborúig a
vármegye legfontosabb feladatai közé tartozott. A megyei közigazgatás intézményeinek
Csíkszeredába költöztetése után rögtön felmerült az új vármegyeház építésének szükségessége, és
ennek fontosságát a megye vezetősége és közönsége soha nem tévesztette szem elől, pedig az
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építkezés megkezdését sokáig késleltető bonyolult telekcsere-ügy, a kölcsön kiutalásának
nehézkessége, a költségvetés és a tervek módosulásai, sőt Hám Ignác építész áthelyezése is
esetenként végeláthatatlan bonyodalmakat vagy súlyos nehézségeket jelentett. A 20. század elejének
átépÍtései kapcsán sem lankadt a vármegyeház iránti lelkesedés, sőt az akkorra már köztiszteletben
álló Tivai Nagy Imre részéről heves indulatokat váltott ki az eredeti formájában stílszerű épületnek
célszerűtlen és formátlan épülettömbbé való átalakítása, mert ő a jövő nemzedék számára
hátrahagyható, értékes örökség eltorzítását látta ebben. Az 1870-es évektől tartó tervezés, épÍtés,
átalakítás tehát több évtizeden keresztül lekötötte a törvényhatóságot és foglalkoztatta a megye
közönségét, de az épület nemcsak emiatt érdemel figyelmet. Hám Ignác királyi mérnöknek
köszönhetően ugyanis Csík vármegye olyan székházzal büszkélkedhetett, mely mind
megjelenésében, díszÍtésében, mind elrendezésében, a helyiségek elhelyezésében, mind pedig a
kivitelezés színvonalában megfelelt a Magyarország nyugatabbi vármegyéiben elterjedt
törekvéseknek, és szépen illeszkedett a magyarországi vármegyeház-épÍtészet harmadik nagy
korszakának reprezentatív székházainak sorába. Hám Ignác épÍtésznek köszönhető tehát, hogy a
vármegyeház esetében nem provinciális épÍtészeti megoldásokkal, hanem pontos tervezéssel és
elegáns megjelenéssel számolhatunk.
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NOUL SEDIU AL COMITATULUI CIUC
Rezumat
Problema realizarii unui nou sediu al Comitatului Ciuc a reprezentat pana la izbucnirea
primului razboi mondial unul dintre cele mai importante obiective. Dupa relocarea institutiilor
administratiei judetene la Miercurea-Ciuc (Csíkszereda), s-a conturat necesitatea construirii unui
nou sediu al comitatului, iar acest obiectiv nu a fost pierdut din vedere nici de administratia
judetului, dar nici de locuitorii acestuia, de~i nenumarate dificultati legate de un schimb complicat
de terenuri, de greutatile aprobarii creditului necesar ~i deschiderii finantarii, de realizarea
proiectului ~i a bugetului constructiei, cu multiplele sale modificari, deta~area constructorului Ignác
Hám, ~i alte numeroase impedimente imprevizibile, au dus la intarzierea demararii ~i finalizarii
lucrarilor. lnteresul colectiv pentru reconstruirea noului sediu al comitatului nu a sdzut nici la
inceputul secolului al 20-lea. La acea vreme, Imre Nagy Tivai ~i-a manifestat vehement opinia
referitoare la transformarea formei ~i stilului initial al constructiei imr-un ansamblu nefunctional ~i
fara personalitate, ce nu putea sa se constituie imr-un edificiu demn de lasat mo~tenire generatiilor
urmatoare.
Dupa 1870, lucrarile de proiectare, construire, intreaga gama de modificari, derulate de-a lungul a
mai multor decenii, a preocupat legislativul ~i comunitatea. Constructia este imeresanta ~i din alt
punct de vedere. Multumiti lui Ignác Hám, Comitatul Ciuc s-a putut mandri cu un sediu, care, atat
prin structura, dt ~i ca executie, ornamentatie, corespundea ambitiilor promovate Ín comitatele din
vestul U ngariei, ~i s-a imegrat perfect in cea de-a treia mare etapa de construire a sediilor de
comitate din tari. Este, a~adar, meritul lui Ignác Hám d, Ín cazul sediului Comitatului Ciuc,
vorbim nu despre solutii provinciale, ci despre o proiectare exacta ~i o finalizare eleganta a
edificiului.
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CSÍK VÁRMEGYE ÚJ SZÉKHÁZA
THE NEW COUNTY HALL OF CIUC COUNTY
Abstract
The problem of constructing a new County Hall has been a main objective until the First World
War in Ciuc. After relocating the institutions of the county's administration to Miercurea-Ciuc, the
building of a new County Hall became imminent, a goal that has not been lost out of sight neither
by the county's administration, nor its inhabitants, despite the numerous difficulties concerning
terrain exchange, credit approval, financing, project realization, frequent modification of the
construction budget, detachment of the architect Ignác Hám and other unpredictable impediments
that have led to the delaying of the demolition and of finishing the works. The collective interest
concerning the reconstruction of the County Hall has not reduced even at the beginning of the 20'h
century. At that time Imre Nagy Tivai has expressed his strong opinion about transforming the
initial form and style of the construction to a non-functional and impersonal ensemble that
wouldn't represent a building worth to leave behind to succeeding generations.
After 1870 the law-makers and the community has been preoccupied with the project and the
building operations, including the modifications made along many decades, but the construction is
not interesting only from this point of view. Thanks to Ignác Hám, Ciuc County could take pride
in the County Hall that in structure also as in ornamentation corresponded to the principles
promoted by the western counties of Hungary and perfectly integrated into the country's third
great construction phase of County Halls. Thus, it is the merit of Ignác Hám that in the case of
Ciuc County's County Hall we may talk not of provincia} solutions but an exact project and an
elegant finish of the building.
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ISMERETLEN SZINI ELOADAS CSIKSOMLYON AZ UTOLSO
ÍTÉLETRŐLA MUNDUS REDARGUTUS-DRÁMA PERIOCHÁJA
ÉS MAGYAR NYELVŰ SZAKASZAI (1742)*
Medgyesy S. Norbert
Bevezetés, a dráma kézirata
Mindannyiunk előtt ismert, hogy a méltán híres, páratlan értékű csíksomlyói, 18. századi
ferences iskoladrámák többsége az 1344 oldalt számláló, Liber Exhibens Actiones parascevicas... című,
1774-ben összemásolt kéziratban 1 maradt fenn. A drámaszövegek sajtó alá rendezése 1997 Óta az
MTA Irodalomtudományi Intézet Régi Magyar Drámatörténeti Kutatócsoportjában (Budapest)
zajlik Kilián István színház- és drámatörténész vezetésével. A kutatócsoport munkájaként a
csíksomlyói drámakorpuszból népszerűsítő 2 és kritikai 3 kiadás jelent meg, ehhez csatlakozva
doktori dolgozatok 4 és monográfiák születtek az elmúlt esztendőkben. 5
Emellett a Csíksomlyói Ferences Kolostor Könyvtára az Ún. „fekete dobozok"-ban olyan,
különálló füzetekben olvasható, többségében latin nyelvű színjátékszövegeket és bennük
Argumentumokat is megőrzött, amelynek részletesebb vizsgálata még várat magára. Közülük
kiemelkedik Potyó Bonaventura utolsóítélet-drámája 1742 pünkösdjéről, Mundus redargutus et ex
parte Consolatus címmel. A barokk kori, magyarországi és erdélyi színlapok kutatása 6 kapcsán
figyelmünket a latin nyelvű teljes drámaszövegben található, eddig nem publikált, latin nyelvű
Argumentum és Periocha, valamint a magyar nyelvű szövegbetoldások keltették fel.
A Csíkkozmáson született Potyó István Bonaventura (1706-1756)7 ferencrendi gimnáziumi tanár
nevét az 1739-ben bemutatott dramatikus keresztútról ismeri már a dráma- és lelkiségtörténeti
kutatás. 8 Mundus redargutus et ex parte Consolatus című misztérium játékát három esztendővel
A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült.
LIBER EXHIBENS... A kódex könyvészeti leírása a többi drámát tartalmazó kéziratokkal együtt:
MUCKENHAUPT 1999, 1. 15-1. 19., 1. 24., 1. 26-1. 50. tétel, 106-108, 112-125. Ugyanebben az esztendőben,
1774-ben két újabb kéziratos drámagyűjtemény is íródott Csíksomlyón: ACTIONES TRAGICAE és ACTIONES
COMICAE, mely hét, illetve hat drámaszöveget tár az olvasó elé.
2
„NAP, HOLD ÉS CSILLAGOK, VELEM ZOKOGJA TOK!" 2003.
3
FERENCES ISKOLADRÁMÁK 1. 2009.
4
NAGY Sz. 2010a.
5
PINTÉR 1993; MEDGYESY 2009a.
6
A drámaprogram-kutatás eddigi eredményeiről lásd pl. MEDGYESY-TAR 2010, 540-557. A csíksomlyói
drámakorpusz szereplőkkel ellátott, a drámák - elsősorban az - ACTIONES TRAGICAE című kéziratában és
különálló füzetekben szereplő színlapjait közzé tette: KILIÁN ET AL. 1992, 64-69, 72-74, Csíksomlyó Nr. 68.,
70., 72-73., 76., 86. Ugyanezen színlapok anyagából a színpadon szereplő diákok névsorát és származási
helyét közli és elemzi: NAGY Sz. 2010b, 425-478.
7
Életrajzát lásd: PINTÉR 1993, 136-137; FERENCES ISKOLADRÁMÁK 1. 2009, 840.
8
A Via crucis kritikai kiadása: FERENCES ISKOLADRÁMÁK 1. 2009, 877-940. Népszerűsítő kiadás mai
helyesírással: „NAP, HOLD ÉS CSILLAGOK VELEM ZOKOGJATOK!" 2003, 153-210. A kutatás a Hippoc/ides
*
1

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 217-234
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később

állították színpadra Csíksomlyón. Az előadást a híres pünkösdi nagybúcsú alkalmából,
1742. május 12-én, pünkösd szombatján láthatta a közönség. A darab ajánlása Klobusitzky Ferenc
erdélyi püspöknek szól, a dedikációt elsőként Pintér Márta Zsuzsanna tette közzé ferences drámaadattárában, 9 majd Muckenhaupt Erzsébet könyvészeti és könyvtártörténeti monográfiájában
olvashatunk az előadásról. 10
A színjáték kéziratos szövege egy különálló papírfüzetben található a Csíksomlyói Ferences
Kolostor Könyvtárában. 11 A füzet hasáb alakú, amely 16 számozott és a darab szövegével sűrűn,
apró betűkkel teleírt oldalt tesz ki. A forrás egyetlen kéz írását Őrzi. PapírborÍtóján más színdarab
szerkezetére és szereplőire utaló felsorolás látható; a színjáték szerzője, Potyó Bonaventura, vagy a
Mundus redargutus-dráma ismeretlen másolója ebbe kötötte bele ezen utolsóÍtélet-játék szövegét.

A Mundus redargutus-darab cselekménye és énekelt részei
A misztériumjáték cselekménye hét jelenetre tagolódik, a 3., az 5. és a 7. scena után Chorus
énekel. Az alább közzé tett periocha nem említi, de a drámaszöveg hat lntermediumról is szót ejt,
ám ezek szövegét nem közli. A kéziratban az egyes jelenetek nem mindig sorrendben követik
egymást, egy kimaradt szakaszt Appendices címmel másolt be a scriptor a 11. oldalra.
Az Argumentum és a Periocha létezésére a címoldal utal az Argumentum vide pag. 15., valamint
a Periocham, sive Extractum pag. 16. bekeretezett szövegbetoldással. A világi hívságra és az utolsó
ítélet örömére vagy rettenetes mivoltjára szemléletes képekkel figyelmeztető, pasztorális és
egyszerre didaktikus jellegű darab Argumentuma, bibliai hivatkozásokkal Gn 16,8; Zak 1,17) és
idézetekkel így foglalja össze az előadás lényegét:
ARGUMENTUM COMEDIAE.

12

Conformiter ad illud Joan. 16. v. 8: 13 <Ar/guet mundum>, inducitur mars,/ obvios quosvis
Mortales, bonos et/ malos, nullam Personarum habitam/ ratione jugulans. Quos jam neci da/tos,
aequissimus Judex Rhadaman!tus in districtum pertrahit Judicium/ et vel Coelo, vel inferno (prout
is suo/ jesserunt corpore) adjudicat. Sola/tium tamen adfert ovili suo Viduo N./ Dignum et
Vigilantem pro Demortuo/ Pastorem constituendo juxta illud:/ < Et consolabitur adhuc Dominus
Sion. > I Zachar 1. v. 17. 14

tragédiája című drámát (Csíksomlyó, 1737. április 19.) is Potyó Ponaventura alkotásának tartja. Demeter Júlia
sajtó alá rendezésében olvasható: FERENCES ISKOLADRÁMÁK 1. 2009, 805-845; népszerűsítő formában Mezei
Marianna munkájaként lásd: „NAP, HOLD ÉS CSILLAGOK, VELEM ZOKOGJA TOK!" 2003, 119-152.
9
KILIÁN ET AL. 1992, 51. Csíksomlyó, Nr. 28. A darab címét sorolja: PINTÉR 1993, 24. tétel, 116. A dráma
teljes címe és ajánlása: Mundus redargutus et ex parte Consolatus. Honori Excellentissimi Illustrissimi ac
Reverendissimi Domini Domini Liberi Baronis Francisci Xaverij Nepomuceni Klobusiczkij de Zetbyn, Dei et
Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Transylvaniae, Sanctae Regiae Hungariae et Bohemiae Majestatis Status Intimi,
Nec non Excelsi Regij Gubernij Transylvanici Consiliarij Actualis et caetera. A' Spectabili, Perillustri, Praenobili,
Nobili ac Ingenua Juventute Scholastica Csík Somlyóviensi, sub cura Patrum Fratrum Ordinis Minoris Sacncti
Patris Francisci Strictiorum Observantiae Humanioribus literis incumbente Dicatus, ac in pervigilio Pentecostes
Populo solemniter confluenti, per Elegos in scenam datus Anno 1742 (az évszámot a másoló áthúzta} quo AlteratUs
eXcellentlssIMVs EplsCop Vs Trans!L Vanlae foeLICI Lege Creat Vr. (PoTYó 1742)
10
MUCKENHAUPT 1999, 1. 29. 119-120.
11
POTYÓ 1742, 1-16.
12
A korabeli, kéziratos színlapot a német nyelvterület e tárgyú munkái (SZAROTA 1979-1983) és az ÖAW
Kommission für Kulturwissenschaften und Theatregeschichte (Wien) szabályzata alapján adjuk közre.
13
„Amikor eljön, vádlón bizonyítja majd a világnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet." Qn 16,8)
14
„Az Úr megkönyörül Sionon." (Zak 1,17)
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Ubi Johannes adverte: Nomen Rhadamantus, 15 in con/stitutione Novi Pastoris fuisse mutatum/
in nomen Andropater: cum aliqui indi/gnum judicaverint ab Rhadamanto (In/feros saevissimo
supplicio plectente Deo)/ Pastorem, sive Episcopum constitui./
ln Scena igitur Sexta et Septima 16 loco Rhadamanti lege ubique Andropatrum. 17 Et/ Nomine
mutato, res caetera salva manebit./ vale. 18
A Periocha soraiban - a 17-18. századi iskoladráma-programok hagyományát követve - a
részletes eseménysor tárul elénk:
PERIOCHA, SIVE EXTRACTUS COMEDIAE.

Prologus exponit Seriem rei.
Scena 1.
Mundus diu altercatus cum Libero Arbitrio:/ an Carnis, vel Spiritus sequatur ductum? Nul/lum
aliud ab eo responsum extorquere potest , quam optionem esse penes mundum: agat, quod lubet:/
eligat ex duplici viam, quam mavult. Finem/ tamen utriusque viae, dextrae videli ut et sini/strae
delegit. Mundus eligit ea, quae carnis/ sunt sectari.
Scena 2.
Fit Saltus Mundanorum: ad quos, ut resipis/ cant monendos, Mors ablegat Famulos,/ suas Parcas.
Hae ex mandato Martis, in!terpolato saepius saltu, Mundo, ut resipis/ cat inculcant, qui tamen non
resipiscit.
Scena 3.
Parcus referentibus, anim advertit Mors, suum/ a Mundo mandatum contemni. Quamob/rem in
rabiem versa, arrepta falce, pro/ miscue citatos secat Mortales. lnter quos/ interimit et Pastorem
ovium; cui tamen/ solicito de Grege suo, < omen datur, futurum/ Alium, optimam Gregis curam
habiturum. > / Occisi jubentur explectare eodem in tumulo/ Diem Judicij.
Chorus
Genij deplorant Mortales peremptos.
Scena 4.
Mors advocato Judici Rhadamanto Mona/les in tumulum congestos consignat diju/dicandos.
Angelus tubam clangit: t (fierunt fulgura et tonitrua) 19 Mortui/ resurgunt: Boni Coelo; Mali Stygi
(Par/cis Singulorum acta detegentibus) ad/judicantur. Coelo destinati deducuntur ad A/stra cum
hymno ab Angelis; reprobati vero/ raptantur cum vociferatione ad tanara/ a Daemonibus. Pastori
perempto patet/ Paradisus, < et secundo datur omen/ de successore. >

15

Rhadamantus: aláhúzott szó a kéziratban.
A kézirat számmal jelöli a jeleneteket: igitur 6. et r
17
Andropatrum: aláhúzott szó a kéziratban.
18
POTYÓ 1742, 15. Potyó kéziratos Mundus redargutus-darabjának argumentuma, periochája és magyar nyelvű
részei nyomtatásban itt jelennek meg elsőként. Ezt a színlapot és az anyanyelvű drámarészeket az eddigi
kutatás nem ismerte.
19
A zárójelben olvasható szavakat beszúrás jellel (t) a bal margón tüntette fel a drámaszöveg másolója.
16
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Chorus
Genij deplorant animas damnatas, Laeti de salvatis. > 20
Scena 5.
Rhadamanthus refert morti, judicium, jam/ terminatum,/ et ex tot Mortalium/ millibus vix
unum alterum coelo desti/natum; reliquos omnes ad dura tar/tara praecipitatos.
Chorus
Genij deplorant animas damnatas, laeti de salvatis.
Scena 6.
Andropater ablegat Genios ad Dignum/ in Demortui locum Pastorem perqui/ rendum.
Scena 7.
Geij, Pastorem Summam industriam perqui/situm, et tandem exteris in Regnis/ adinventum
adducunt, ac quiesentant/ Andropatro, qui recitatas a Genijs/ Praesentati Virtutes admiratus,
eun/ dem in Defuncti locum, Pastorem constituit.
Chorus
Genij applaudunt Nova Pastori et foe/lix ad diuturnum Regimen apprecantur.
Epilogus
Repetit meritum rei et hortatur Auditores/ ad Vigilandum, ad Deo vivendum: et ad/ bene
precandum Nova Pastori.
Et haec omnia ad Salutarem Mar/tis, ac Judicij timorem incutiendam. 21
A darab műfaját az Argumentum comediaként jelöli, amely érthető: hiszen a végén a Jó Pásztor,
azaz Krisztus győzedelmeskedik, és a négy igaz ember elnyeri jutalmát, az örök boldogságot.
A dráma Argumentuma a János-evangélium egy sorát Qn 16,8) adja meg az előadás mottójaként:
,,Amikor eljön, vádlón bizonyítja majd a világnak a bűnt, az igazságot és az ítéletet." Az előadás
cselekményét így foglalja össze az Argumentum: Mundus (Világ) és hívei táncolnak, a rossz utat
választják, amikor megjelenik Mors, aki az összes szembejövő halandót (Mortales), igazakat és
gonoszokat egyaránt megöli. Akik ezzel az erőszakos halállal haltak, a legigazságosabb Bíró,
Rhadamantus elvonszolja a törvényszolgáltatás elé, és vagy mennyei üdvösségre, vagy pokolra ítéli
őket. Végül a saját juhaklának enyhítésére megérkezik a meghaltakért az Új Pásztor, és az utolsó
órát virrasztva várókat (Vigilantes) 22 így biztatja: ,,Az Úr megkönyörül Sionon." (Zk 1,17)
Az Argumentum második bekezdése az antik nevek alkalmazását magyarázza meg:
Rhadamantus neve az Új Pásztor (Pastor Novus) rendelkezése szerint valójában az Andropater, azaz
az Atyaisten neve, aki a méltatlan Pásztort Rhadamantus által megítélteti, és Új Pásztort állít a
helyére. „A 6. és 7. jelenetben tehát a Rhadamantus névnél olvasd Andropatert."
A darab Periochája és címe szerint az előadás főhőse a megcáfolt és részben megvigasztalt Világ
(Mundus), akit a darab elején, tánc közben két Út elé állítanak: el kell döntenie, hogy vagy a Testtel
(Caro) vagy a Lélekkel (Spiritus) tart tovább. A Halál (Mors) az Ő követeit (Famuli), a Párkákat

° Chorus Genij deplorant animas damnatas, Laeti de salvatis: ezt a szöveget áthúzta a másoló, hiszen a Scena 5.
után újra olvasható.
21
POTYÓ 1742, 16.
22
Jézus Krisztusnak a virrasztásra való felhívása és ezzel együtt az utolsó ítéletre való utalása olvasható: Mt 24,
37-44; a tÍz szűzről szóló példabeszédben: Mt 25, 1-13.
2
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(Parcas) küldi a Világhoz és a Világ szerint élőkhöz (Mundani), akik a figyelmeztető szó ellenére
nem térnek meg, hanem a világ hiúságaiban Úszkálnak, egyesek még inkább elrejtették titkaikat.
Erre a Halál megharagszik, és mindenkit elpusztít. Rhadamantus ítélete a 4. jelentben következett
be, az angyalok (Angeli) tuba-hangja, villámlás és mennydörgés közepette. Ebben a scénában a
csillagok felé emelik az üdvözülteket, mialatt az angyalok himnuszt énekelnek, az elkárhozottakat
pedig nagy kiáltozás közepette az ördögök (Daemoni) hurcolják a pokol fenekére. Majd (Scena 5.)
Rhadamantus visszahozza a holtakat, akik felett ítéletet tartottak - közülük igen kevesen, mintegy
négyen jutottak az örök boldogságra. A Chorus elsiratja az elkárhozottakat. A következő
jelenetben Andropater lép színre, aki elküldi a szellemeket (Genii) az Igazakhoz (Dignus, szó szerint
ad Dignum, azaz a Méltóhoz), hogy a megholtak helyén megkeressék a Pastort. A Legfőbb Pásztort
(Pastorem Summam) megtalálják, és a megholtak helyéről a kívülállókkal együtt az Országba (Isten
országába) vezetik. Az Epilogus előtt a Geniusok Chorusa örömmel magasztalják az Új Pásztort
(Pastorem Novum), és szerencsés kormányzást kívánnak neki. Az Epilogus összefoglalja a színpadon
történteket, és a darab tanulságaképp újra megtérésre intette a nézőket.
A darabban énekes betétek hangzottak el, erre utal a Chorus fellépése, az angyalok himnusza
(deducuntur ad Astra cum hymno ab Angelis, Scena 4.), valamint a Genij cantant rendezői utasítás és
egyben szerepnév a 3. jelenetet követően és a dráma zárásaként (Genij ... apprecantur). 23 További
zenei utalás a Periochában a 4. jelenethez az angyalok tubája (Angelus tubam clangit), 24 amely magát
az angyalok égi hangját, ennek megjeleníthető formájaként a kürtöt, a harsonát jelenti, ami a végső
napon (is) megszólal. Erre a hangzásra utal a Prologus néhány, az alábbiakban olvasható szava:
Angyal trombitáját fújja; Az Angyalok enek szóval, viszik jakot vigasaggal. 25

Magyar

nyelvű

részletek Potyó végítélet-játékában

A dráma cselekménye latin nyelven hangzott el a csíksomlyói ferences színpadon. Annak
érdekében, hogy a vélhetően nagyszámú búcsús közönség értse az előadást, a deákul költött
színdarabban négy magyar nyelvű szakasz olvasható: a Prologus, az ítélet előtt és azt követően
(Scena 4-5.) a Geniusok figyelmeztető, tanító jellegű énekei, továbbá az Epilogus. Az előadásnak az
imént közölt Periochában kifejtett tartalmát, az előadás lényegi mondanivalóját Magyar Nemzetünk
kedvéért így magyarázza a Prologus, felező nyolcas rímelésben: 26
PROLOGUS

Magyar Nemzetünk kedvéért
Csekély munkánknak elejét, hogy kiki vege értelmét,
Magyarul vesszűk ki azért, kezdgyűk csak azért,
Hogy kiki vegye értelmét.
Az Vilag első Scenaban sokat tétováz magában,
Jóban élyen, vagy gonoszban? <Szabad akarattya lévén abban.> 27
Mint hogy hatalma van.
Az szabad akarat mondgya, a' mi teczik, azt válassza, 28
POTYÓ 1742, 8, 14. A 3. scénát követő, magyar nyelvű Genius-ének kiadását lásd az alábbiakban.
POTYÓ 1742, 16. Periocha, sive Extractus Comediae. Csíksomlyó színpadtechnikájáról lásd: PINTÉR 1993,
44-53; KILIÁN 2003, 26-31.
25
POTYÓ 1742, 1.
26
A magyar nyelvű szakaszokat az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet (Budapest) Régi Magyar
Drámatörténeti Kutatócsoportja által kiadott Régi Magyar Drámai Emlékek XVIII. századi sorozatának (Bp.
1989-től) kritikai szövegkiadási szabályzata szerint közöljük: a betűhív kiadást magyarázzuk, és mai
központozást alkalmazunk.
27
Szabad akarattya lévén abban: ezt a szövegrészt áthúzta a másoló.
28
Válasza [értelem szerint javítva].
21

24
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JÓra29 mennyen avagy balra, minden felé el bocsattya.
De azt néki jól fel adgya, ha joban él, Mennyorszagra,
Ha pedig tér a' gonoszra, holtakor jut Gehennára.
Ezzel Világ nem gondolván, 's a' Testnek bal uttyán járván,
Az halál Postáit hivan, parancsolya nékik mondvan:
Mennyetek el, 's mongyátok meg, Világ magát jobbicsa meg,
Másként kezemét érzik meg, mert magam ököt feddem meg.
Az Posták sebessen menvén, feddik a' Világot3° intvén,
De mindenűtt meg vettetvén, választ visznek viszá térvén.
Hatalmas Aszonynak Halál, intésed semmit nem használ,
A' Világ <gonosz> 31 vétkekben uszkál, s jövendöröl semmit számlál.
Azt mondja, hogy jövendore, semmi gondgya nincs lelkére,
Csak most élhessen kedvére s testi győnyőrűségere.
Ezen az halál haragra, indul nagy boszonkodásra,
Kezét veti kaszájara, 's mégyen Világ határara.
Minden rendet egyben kaszál, senki előtte meg nem áll,
Valakiket előll talál, sok ezer egy halomban száll.
Eztet midőn végben viszi, az Itilő birót inti,
Hogy tessék mát meg itilni, 's sentetntiát rájok mondni.
Angyal trombitáját fújja, 's halottakat elé hijja,
Mint éltek! Biró visgállya, sententiáját ki mongya.
Négyet küld csak Mennyországban, sok ezereket pokolban,
Mert kevessen eltek jóban, sok ezeren gonosságban.
Az Angyalok enek szóval, viszik jokot vigasaggal,
Az ordögök orditással huzzák bűnősőkőt 's jajjal.
A meg holt Pásztor helyere, újjat űltetűnk végtére,
Mely inditt műnkőt Őromre és nagy, jó reménségekre.
Ez a' Summája munkánknak és mai3 2 fáratságunknak,
Vehet Intést az magának, ki meg várja végét annak.
Közben, közben mulatságok lésznek és sok tréfaságok,
Ezen tudom, sokan kaptok, azért mind végíg várjatok. 33
A Geniusok a halál minden rendű és rangú embert utolérő könyörtelenségére figyelmeztetnek
az alábbi énekkel a darab 4. jelenete előtt, miközben a megölt halandókat siratják. Verselése rendkívüli: a Genius gondolatának első sora felező hatosban olvasható, második sora pedig 8 + 6-os
lüktetésű:

Genij Cantant; peremptos deplorant:

[GENIJ]34

Sirattyuk esetét Emberi Nemzetnek,
Mert mindenek, a' mint láttyuk, rendre

őlettetnek.

A kicsivel jelölt sorkezdő betűket nagyítottuk.
Világok [értelem szerint javítva].
31
A gonosz szót áthúzta a másoló.
32
Máj [értelem szerint javítva].
33
POTYÓ 1742, 1.
34
A kézirat nem tünteti fel a szerepnevet, a rendezői utasítás szerint pótoltuk.
29

30
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Nem kedvez az halál semmiféle Rendnek,
Hanem véletlen orában véget vet mindennek.
Három Párkák által mindeneket inte,
De hogy senki meg nem tére, sokakat el veszte.
Rendre mindeneket, látátok, czitála,
!fiakat és véneket egy halomban vága.
Majd az iteletekre igaz Bírót kűld el,
Hogy Mennyekre vagy Pokolra őkőt itilye el.
A kik még élnekis, meg nem menekednek,
Végét veti rővid üdőnn mindem Embereknek.
Ugy tehát minnyájan, Emberek, élyetek,
Az halál, midőn el jövend, hogy készen legyetek.
Ábennt. 35
A négy üdvözült személyt a mennybe, az elvetemülteket pedig a pokol kínjai közé küldő ítélet
(Scena 4-5.) után így énekeltek az égi Szellemek, siratván az elkárhozottakat és örvendezvén az
üdvözültek fölött. Az alábbi szöveg a passiójátékok szövegével nemcsak tartalmában, hanem felező
hatos versmértékét tekintve, egyezik:

Genij prodeunt et deplorant malos, laetantur de quatuor salvatis:
GENIJ

Látátok emberek, kik ide néztetek,
Mely sokan poklokra esének vétkesek,
Az igaz birótol minden Nemzetiségek,
A' mint cselekedtek, hallák itiletek.
Angyal a trombitát megfuvá hirtelen,
Melyel az holtakat fel kőlté egyiglen,
< Biro eleib > 36 Czitálá mind őkőt Biró elejiben,
Hogy számot adnának mint éltek Testekben.
Szoross számadársa minyájan menének,
Mind gazdag, mind szegény, meg itiltetének,
. ' k,
' a, szo'lga'k el'e v1tetene
U rak es
Vének is !fiak rendre kérdetének.
kevelyek. 37
Kevelyek, Fösvények, buják, fertelmesek,
Hamis keresettel gazdagúlt Emberek,
Másokat terhelő 's rongáló Tigrisek,
Örök kárhozatra menének. Esének mind azert.

35

POTYÓ 1742, 8.

36

A Biro eleib kifejezést a másoló áthúzta.
A kevelyek Őrszót a másoló aláhúzta a hasáb alján.

37
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Akik <kedvek szerint> 38 Törvény ellen hizlalták testeket,
' 'kl et lenu"l to"ltotte'k b"oro"ket,
E,s merte
Szem vesztó kenettel festették sziveket,
Pokol fenekére ejték az Lelkeket.
Az igasság ellen, kik tusakodtanak,
Hamissan másokat, a' kik elnyomtanak,
Az jóra masokat nem tanitottanak,
Kenzója az ördög lészen mind azoknak.
Annyi ezer közül keves <csak négy> 39 valasztaték,
Örök dűcsőségre < harom > 40 csak négy itilteték,
A' tőbbi mind egyig őrdőgnek adaték,
Gehenna kinnyára sentencziáztaték.
.Kiki, hát ezután az Istennek élyen,
Ha azt nem akarja, hogy pokolban égjen,
Ki Isten tőrvényit meg tartya, ne félyen,
A' ki vétekben él, félyen és rettegjen.
lntermed[ium] 6. 41
A darab Epilogusa ezekkel a szavakkal köszönt el a nézőktől, ugyancsak a passiójátékokra
emlékeztető, felező hatos tagolásban:
EPILOGUS

Vége vagyon itten a mái munkánknak,
Mulando hivságát látátok világnak.
Nagy kegyetlenségét nézétek Halálnak,
Rettenetes voltát ltilő-Birának.
Vétkekben el-merűlt Világ feddésére
Szép intések lőnek, de hogy meg-nem tére,
Változék a' vigság nagy keserűségre,
Testében, lelkében való veszélyére.
Mert a' bűnősöket az halál meg-őlé,
Az ltilő-Biró számadásra vivé,
Szoross itilettel eöket meg-itilé,
Pokol fenekére, őrők jajra küldé.
Annyi ezer közül csak négy tanáltaték,
Menyországbe menni, kiknek engedteték,
Ének-szóvel ezket az Angyalok vivék,
38
39

40
41

A kedvek szerint szavakat a másoló áthúzta, és fölé Írta: Törvény ellen.
A csak négy szó át van húzva a kéziratban.
A harom szót áthúzta a másoló.
POTYÓ 1742, 10-11. Tördelés a szótagszám és a rímek alapján tőlünk, M. N.
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A' tőbbit ördögök pokolra sűlyeszték.
Vigyázzatok tehát, és kiki ugy éllyen,
Hogy a' számadásra mindenkor kész légyen,
Mert az halál el-jő, 's talám ollyan helyen,
Hol nem is vélte vólt. Míg él, addig félyen.
Félyen, 's jóbann élyen, hogy ha ének szóval
Menybe vitettetni az Angyalok által
Akar. Kerűlye a' vétket vigyázással,
Ha égni nem akar a kárhozottakkal.
És mint hogy Uj Pásztort a' meg-hólt helyére,
Ültettünk, ki münköt nagy reménségekre
Inditt. Azért Ennek nagy jókor végtére
Kiki kévánnyon itt, mert megyünk Ámenre. 42
Az idézett szövegrészek rámutatnak a csíksomlyói misztenumjátszás elsődleges céljára:
töredelmes megtérésre inteni a nagyszámú közönséget, hívősereget. 43 A Mundus redargutus-játékból
a keresztény tanítás egyik alapvetése tárul elénk, amit a barokk művészet kifejezően ábrázolt: a
színdarab szemléletmódja minden jelenetében transzcendentális, az egész ember lényegét és örök
sorsát veszi górcső alá, kifejezi az ember törékeny, bűnös mivoltát, amely rászorul Isten irgalmára; a
föld és az ég, valamint a menny és a pokol között áthidalhatatlan ellentétet mutat.
E színdarab forrásainak felkutatása további vizsgálódást igényel. Az bizonyos, hogy a darab
Potyó Bonaventura egyéni invenciójának tekinthető. A Prologus két sora, Minden rendet egyben
kaszál, senki előtte meg nem áll, / Valakiket előll talál, sok ezer egy halomban száll a Kájoni János
szerkesztette Cantionale Catholicum énekeskönyv egyik, népszerűvé vált, ezért a 20. századi
népzenei gyűjtésekben szép számmal és kiterjedt földrajzi területen fellelt halottas énekére enged
következtetni: "Kaszás e' földön a' Halál, I Ki mindenütt rendet kaszál, / Ereit mutattya, / Kaszáját
forgattya, / Virágokat nem szán, / Kórókkal egybe-hány, / Jaj ódd magad, szép virágszál." 45 Az
ének szövege egy alkalommal szerepelt már a csíksomlyói színpadon: az 1733. április 3-án előadott
passiójáték 3. jelentében szöveg szerinti átvétellel olvashatjuk, amikor a rendkívül gazdag,
aranyban, ezüstben dúskáló Elatiót ezen halottas ének szavaival fedi meg Jeremiás próféta. 46
44

POTYÓ 1742, 15. Tördelés a szótagszám és a rímek alapján tőlünk, M. N.
A misztériumjátszás céljáról számos példával, lásd: MEDGYESY 2009a, 55-100; NAGY Sz. 2010b; NAGY Sz.
2011, 85-100.
44
Ezt támasztják alá az udvarhelyszéki, bukovinai (Ak. Szabados Mária, 64 é., Lébény [Moson vm.], Gy.
Szabó M. 1959; Ak. Tókos Péterné Orbán Rozália, 64 é., Lövéte [Udvarhely], Gy. Vikár László, 1963; Ak.
Gáspár Simon Antal 60 é., lstensegíts [Bukovina] - Nagyvejke [Tolna vm.], Gy. Domokos Pál Péter, 1955. ln:
DOMOKOS 1979, 1181; SZENDREI ET AL. 1979, 11/189/c-e; MNDTK 1. 1988. III (G) 176/a, b típus; KŐVÁRI
2007, 84-85; Népszerűsítő kiadása: DICSÉRJÉTEK AZ URAT 1993/2007, 341/b ének.), sőt a Sopron vármegyei
(Ak. Németh Zsigmondné Dombi Horváth Anna, 83 é., Agyagosszergény [Sopron vm.], Gy. Lajtha LászlóTóth Margit-Erdélyi Zsuzsanna, 1954. V. 18., XL 4. ln: LAJTHA 1956, 169-171, 90. ének.) népi gyűjtések is.
45
A 21 versszakot számláló halottas, intő ének "Est messor Mors" címmel a Kájoni Cantionale első (1676)
kiadásában a 720., a 2. kiadásban (1719) a 612. oldalon olvasható. Kiadta: DOMOKOS 1979, 1181-1183, 790.
ének. A Kájoni Cantionale első két kiadása egyébként alapvető és kézen fekvő forrása volt a XVIII. századi
csíksomlyói ferences színjátszásnak. (Bővebben: MEDGYESY 2009a.)
46
1733. április 3. Scena 3. LIBER EXHIBENS ... , 1062. Bővebb bemutatása: MEDGYESY 2009a, 165-166.
42
43
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Összefüggés más csíksomlyói misztériumdrámákkal
A csíksomlyói drámahagyományból az utolsó ítélet témakörében eddig az 1725. március 30-án,
nagypénteken színre vitt Actio antiqua satis sine initio című előadást ismerte a kutatás. 47 A
misztériumdráma és a moralitás műfaj sajátosságait ötvöző színjáték szövegét és más csíksomlyói
drámaszövegekkel való kapcsolatát Nagy Szilvia vizsgálta szakdolgozatában, doktori disszertációjában és több tanulmányában. 48 A darab tÍpusa, cselekménye egyértelműen a késő középkori
német Weltgerichtsspiel műfajjal rokon. 49
Ahhoz, hogy az ismeretlen szerző tollából született 1725-ös, terjedelmes színdarabot
összevethessük Potyó Bonaventura 1742-ben színre vitt utolsóítélet-játékával, tekintsük át a korábbi
actio cselekményét: az 1725-ös csíksomlyói végítélet-játék rögtön a 2. jelenettel kezdődik, amely
Aristippus, Epulo és Ephebus 1-4. vitájával indul. Epulo nyíltan a katolikus egyház tanítása ellen
szól. Majd Aristippus lakomára érkezik Epicuriushoz, de senkit sem talál barátjánál. A szolgák a
házigazda keresésére indulnak. Megérkező barátai elmondják Aristippusnak, hogy Epicurius egy
koponyát invitált mulatozni, de váratlanul a halál állított be a mulatozók közé, és magával vitte a
meggondolatlan ifjút. 50 Epulo ekkor elsorolja Epicurius súlyos vétkeit. Amicus 1-3. (Barátok) Isten
és a teremtés létezése mellett foglalnak állást, majd az lncredulus (Hitetlen) szavai zárják a jelenetet,
aki tagadja Isten létezését, és inkább a földet választja a mennyország helyett. A 3. jelenetet
ugyancsak kihagyta a színjáték másolója. A következő (4.) jelenet során az elhunyt Epicurius lelke
(Anima) és teste (Corpus) egymást vádolják bűneikért a pokol kínjai közepette. A kemény hangú és
keserves diskurzus a középkori certamen műfajára emlékeztet, annak késői, barokk
megnyilvánulása lehet. A jelenet végén megérkeznek a Diabolusok, akik elől Anima menekülvén
Krisztushoz könyörög, hogy irgalmazzon neki. Anima - hasonlóan a passiójátékok Júdás-siralmaihoz51 - elátkozza fogantatása, születése, megcsalatása, bujálkodása és világi élete minden pillanatát. Az 5. és 6. jelenetet ugyancsak kihagyta a másoló a kéziratból, vagy a kötés során nem maradt
fenn ez a szakasz. A 7. szcéna elején Discipulus 1-5. (Krisztus öt tanítványa) lép színre, akik
dicsérik Jézust, és az Ószövetségből igazolják a Messiás eljövetelének szükségességét és a Megváltó
hatalmát. Ekkor jelenik meg az apokalipszis két Ószövetségi alakja: Enoch és Elyas, azaz Illés
próféta. A keresztény hagyományból érthető az ő fellépésük az utolsó ítéletről szóló drámában,
hiszen Énoch, Káin fia volt (Ter 4, 17-24), aki Illés prófétával együtt a végidő jelképe. 52 A csíki
dráma 7. jelenetében Enoch kemény szavakkal marasztalja el a zsidó népet, mert lábbal tapossák a
törvényt, nem nyitottak a jóra, és nem ismerték fel Krisztusban a Messiást. Énoch óvja az
emberiséget és a hamis prófétákat az álmessiástól, és kéri őket, hogy tartsanak bűnbánatot, és ennek
jeleként öltözzenek szőrruhába. Elyas hivatkozik Dániel próféta jövendölésére: most telt el a 69.
évhét, tehát elközelgett a világ vége. Elyas megjövendöli, hogy a végidőkben pásztor nélkül marad a
nyáj, és figyelmezteti a Discipulusokat, hogy ne higgyenek az Antikrisztusnak. Erre Enoch az
Antikrisztusról jövendöl, aki majd sok csudát tesz az ördögnek nevében és nincsen lelkiismerete.
Válaszában Elyas bibliai helyekre hivatkozik. Ekkor hirtelen megjelenik az Antikrisztus, aki
messiásnak tetteti magát. Enoch és Elyas szembeszáll vele, de az Antikrisztus elfogatja,
megkínoztatja, és pokolra akarja vettetni az igaz prófétákat. Ezután Angelus Primus lép a színpadra
két láncra vert ördöggel, majd pedig az Antikrisztust vetteti pokolra. A 8. jelentben az Angelusok
és a Discipulusok (Tanítványok) párbeszéde zajlik, amely szinte egy teológiai vita az igaz
Kritikai kiadása játék az utolsó ítéletről címmel: FERENCES ISKOLADRÁMÁK 1. 2009, 219-290.
NAGY Sz. 1999; 2003, 43-50; 2010a; 2010b, 425-478; 2011, 1. kötet, 82-100.
49
Összefoglaló elemzés és további irodalom e műfajról: Weltgerichtsspiele és további utalásai. ln: DIE
DEUTSCHE LITERATUR ... , 833-837.
50
A koponya-halál-szimbólum a barokk prédikációirodalomban is feltűnik: MARTÍ 2007, 210-214.
51
Bővebben lásd: MEDGYESY 2009a, 133-140.
52
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Messiásról. A Discipulusok a hamis messiásról hiszik azt, hogy ő az igazi Felkent. A határozott
angyali intés után a következő (9.) jelenetben megjelenik az Isten az Ő angyalai és harsonái
kíséretében: lezajlik a végÍtélet. A darab Máté evangéliumából (Mt 25, 31-46) Jézus jövendölése
alapján vitte színre az apokalipszist: a jók az Isten jobbjára ülnek, a gonoszak a baljára. A mennyei
jelenet ellentéteként és egyben párhuzamaként a 10. szcéna Lucifer birodalmába vezeti a nézőt és az
olvasót, ahol a hét főbűnt jelképező hét lélek is felvonult. A darab zárójelenete a mennyben
játszódik (Scena ultima de Coelo), ahol Deus Pater és Filius (a Fiú, azaz Jézus Krisztus) beszélgetnek
a Szentháromság lényegéről. Deus Pater záró szavai kérik a hallgatóságot, hogy ne szomorkodjanak
a pokolba került lelkeken, hanem törekedjenek, hogy hívő élettel ők ne kerüljenek oda. A Filius
számot ad tetteiről: leszállt a földre, és vérével megváltotta az emberiséget. De arról, hogy sokan
elkárhoztak, nem ő tehet, hanem az emberek bűnös életmódja, mert nem hallgattak a prédikálásra.
Az üdvözülteket viszont örömre szólítja fel Filius. E szavak után az újszövetségi Jelenések könyve
Qel 4,1-11) alapján a 24 vén (Senior 1-24.) dicsérete zárja a színdarabot, akik magasztalják a teremtő
Istent, és - Jézus szavait kölcsönözve - elmondják a nyolc boldogságot (Mt 5,3-12).
Az 1725-ös darab forráskutatása 53 során kiderült, hogy ezzel az előadással a csíki ferencesek egy
saját invenciójú apokalipszis-játékot adtak elő, amelynek középkori gyökerei vannak.
Az evangéliumi példabeszéd (a Dúsgazdag és a szegény Lázár története, Lk 16,19-31) alapján
színre vitt, Comico-Tragoedia 54 címmel, református környezetben, Váradon 1646-ban nyomtatásban
kiadott iskoladráma 2. jelenete G,De divite purpurato et paupero Lazaro, az-az A' fényes gazdagról és a'
szegény Lázárról') ugyancsak a földi és a mennyei boldogság kérdéskörére, a végÍtélet súlyára
figyelmeztet. A Lázár-történet székelyföldi elterjedtségét erősíthette a ferences rend másik ágának, a
minoritáknak a kantai gimnáziumában előadott színdarabja. Az itteni skálában J antso Ferenc
(1744-1800) minorita tanár A Dúsgazdag és a szegény Lázár című drámája is feldolgozta a közkedvelt
bibliai parabolát. Jantso játékát 1778. június 14-én, Szentháromság vasárnapján állítottak színpadra.
A darab a barokk kor gyakorlatának megfelelően példázatokkal él, az 1. végzéshez J antso még égi
pört is rendelt (1. jelenés), valamint lzajás jövendölését („Íme a Szűz„.") és Zakariás könyvének
bűnbánat-hirdetését (2. jelenés), az angyali üdvözletet (3. jelenés) és Krisztus megkeresztelkedését (4.
jelenés) is dramatizálta. A II. és a III. végzés teljesen a Lázár-történet kiszínezett formáját vitte
színre: „Példásztatik a szegénynek f oszágát hamissan elfoglaló Gazdag. "55
Láthatjuk, hogy a Csíksomlyón 1725-ben és 1742-ben előadott két utolsóítélet-játék között
csupán annyi közös vonás van, hogy mindkettőben szerepel az emberiség megÍtélése, az igazak és a
gonoszok elkülönÍtése érdemeik szerint. A korábbi, 1725-ös előadás sokkal bővebb, színesebb, több
szereplőt állÍt színpadra, köztük Illést és Enochot is, emellett teológiai vitákkal és certamenekkel
volt teli a nagypénteki bemutató. Potyó Bonaventura pünkösdi darabjának fő szereplője a Világ és a
Mars, az eseményeket a Geniusok énekkel kommentálják, a harsonás ítélet hamar eljő, melynek
következtében csak négy igaz lélek juthat a mennybe. Viszont van egy közös kapcsolódási pont,
egy nagyjából azonos toposz a két dráma, az 1725-ös és az 1742-es között: a kővendég-motívum.
Nagy Szilvia kutatásai kimutatták, hogy a kővendég- és ezzel együtt a Don Juan-toposz a hazai
iskolai színjátszásban első alkalommal épp az 1725-ös végÍtélet-játékban jelent meg Csíksomlyón: a
darab kezdetén, a fent említett Epicurius-jelenetben (Scena 2.). Ugyanis Epicurius egy koponyát hív
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vendégségbe, aki Halál képében jelent meg és elragadta a léhűtő vendéghívót. 56 Potyó
színdarabjában a Mundus éli a maga feslett életét, és Őt ragadja el váratlanul a Halál (Scena 2-3.). A
kővendég-toposz jelenlétét ebben az esetben nem állfrhatjuk. biztosan, de a Mors hirtelen
megjelenése - véleményünk szerint - rokon vonásként kezelhető.
Figyelemre méltó, hogy Potyó Bonaventura alkalmazza a jezsuita57 és a piarista58 iskolai
színjátékok allegorikus módszerét: 59 bibliai, menny- vagy pokolbéli szereplőknek az ókori
mitológiából kölcsönöz nevet, ebben az esetben Rhadamantust, valamint görög nyelven beszélő
nevet ad nekik, pl. Andropater személyében. A darab szerzője tehát az ókori görög (közelebbről a
krétai) mitológiából Zeus és Európa fiát, az igazságosságáról és bölcsességéről híres krétai
törvényhozót és halott-ítélőt, a Boldogok Szigetén uralkodó Rhadamantyst 60 azonosítja
Andropaterrel, a Biblia Istenével. Az azonosÍtás közös pontja az utolsó ítélet, amikor mindenki
előtt megnyilvánul Isten, mint Bíró igazságossága és irgalma. Ahogy Rhadamantys uralkodott az
Elysion síkságon (Elysioni Mezőkön), úgy uralkodik Andropater a mennyek országában. Az
Andropater szerepet ugyanebben az esztendőben, 1742-ben már láthatta a csíki közönség: a március
23-án, nagypénteken előadott Actio parascevica című passiójátékban. 61 E misztérium írójának az
1742. évi közép és felső nyelvtani osztály tanárát, Boros Mártont tekinti az eddigi kutatás. 62 Ebben a
nagypénteki Actioban és az 1761-ben63 bemutatott passiójátékban allegorikus figurákkal
helyettesÍtik az üdvösségtörténet legfőbb szereplőit: Andro Pater jelenti az Atyaistent, Androphilus
az Ő Fiát, Christust, Androphus (más helyt Antrophus) pedig az embert, azaz Ádámot. 64 Az 1742es drámában Andropater a bukott angyalok helyébe ülteti Antrophust, és tulajdon, egyetlen fiára,
Androphilusra bízza; tanítóul Euphronimust, szolgául Cosmost és Creont jelöli. Erre Andromisus
az ördögökkel bosszút esküszik Antrophus ellen, és fel akarja forgatni az Andropater által teremtett
természet rendjét. Az ördög Fictus Euphronimus képében bűnös mulatságra csábítja Antrophust,
aki nem véve észre a csalást, bűnbe esik. Az Andromisus által szervezett ebéd végén fény derül a
hamisságra, és óriási káosz keletkezik. Andropater megbünteti Androphust: Thanatussal munkára
vetteti és éhezteti. Ezt követően Androphilus elmegy Atyjához, Andropaterhez, és Antrophus
nevében bocsánatot kér, fejét - az egyház bűnbánati szokásának megfelelően - hamuval hinti (Scena
9.), de Andropater nem akar engedni, mert a büntetés jogosságára hivatkozik. Az irgalmasság (vö.
Misericordia) megengedné a büntetés átvállalását, de az igazságosság (vö. Iustitia) nem. A vita végén
Andropater elengedi egyetlen fiát, Androphilust, hogy megostoroztassa és megölesse magát
fogadott gyermekéért, Antrophusért (Scena 10.). Ekkor az Andromisus, Daemon, Chrominus,
Deucalion, Endorus, T aurus és Gadareus nevű ördögök elindulnak a gályára, hogy baj keverőnek
bélyegezzék, tehát hamis vádakkal illessék az Antrophus helyett ott dolgozó-szenvedő
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Androphilust. Andromisus 30 ezüstöt ígér a hajósnak Androphilusért, akit elfognak,
megostoroznak, tövissel koronáznak, és a végén (Scena 13.) keresztre feszítenek. Az 1761. évi
nagypénteki passiójáték ugyanezt a cselekménysort dolgozza fel azzal a különbséggel, hogy 8.
scénájában égi pört is előadat. Az Andro Pater ebben az allegóriában is a királyt jelenti, akinek
egyetlen fia van: Androfilus, aki evilágra jőve megmenti az emberiséget. 65
Az 1742-ben Csíksomlyón bemutatott két iskoladráma Jézus Krisztus szenvedéstörténetét,
illetve az utolsó ítélet eseménysorát dolgozta fel. Az első előadás nagypénteken, a második
bemutató pünkösd szombatján zajlott. Szöveg szerinti átvétel nem található tárgyalt drámáink
textusában, szerzőjük is más személy, de az Andropater-allegória mindenképpen ebben az
esztendőben került a csíki ferences tanárok figyelmének középpontjába. Mivel a végítélet-dráma
esetében Potyó Bonaventura szerzői mivoltja bizonyos, Boros Márton passiójáték-szerzősége
viszont csak feltételezés, amely az 1742. évi gimnáziumi tanárbeosztásából következik. A
nagypénteki és a pünkösdi darabban az Andopater-allegória közös jelenléte felveti a gyanút: a
nagypénteki passiójátéknak is Potyó Bonaventura lehetett az írója és a rendezője.
Az allegorikus módszer alkalmazása természetes volt a barokk iskolai színpadon. 66 Az
Andropater-Androphilus-megszemélyesítést minden bizonnyal más rendek előadásai alapján vitték
színre Csíksomlyón. A jezsuiták Lőcsén 1735-ben mutattak be egy Clandestinum Spiritus adversus
Daemonem, mundum et Carnem bellum in Androphilo című színjátékot, de erről a darabról többet
sajnos nem tudunk. 67 A piarista, minorita és a pálos iskolákban - drámacímeik tanúsága szerint nem mutattak be Andropater-darabokat. A Congrégation de Notre Dame pozsonyi gimnáziumában 1756-ban előadtak egy Philantropus, oder Aller Menschen Freund című darabot, amely profán
témájú: Philander lányának és Lisimonnak házasságáról szól. 68 A protestáns hagyomány viszont
éltet egy német nyelvű darabot Brassóból, 1671 január-február havából, melyről Johannes Stamm
naplója Így számol be: „ Werden diese comedie agiert, als vom König Antropater und seinem Sohn
Androphilo, auch dem Antropo. '~ 9 A leírás alapján a színjáték szólhatna Ádámról is, de Varga Imre
az antik és fikdv témájú történeti drámák közé sorolja. 70
Eddigi adataink alapján úgy tűnik, hogy az Andropater-allegóriának az üdvösségtörténet nagy
eseményeire való értelmezését a csíksomlyói ferencesek alkalmazták hazánkban először és egyben
két alkalommal 1742-ben, majd 1761-ben. A későbbiekben több párhuzamot a korabeli
drámaprogramok kutatása, és e periochák Clavis Personarum-részének alapos áttanulmányozása
nyújthat.

Összefoglalás
Tanulmányunkban Potyó Bonaventura Mundus redargutus et ex parte Consolatus című, a
Csíksomlyói Ferences Kolostor Könyvtárában, kéziratban fennmaradt, latin nyelvű
iskoladrámájának latin periocháját (drámaprogramját) és magyar nyelvű szövegrészleteit adjuk
közre, nyomtatásban elsőként. A hét scénából, hat intermediumból és három Chorus-tételből álló
előadást 1742. május 12-én, pünkösd szombatján láthatta a búcsús közönség. A darab latin nyelvű,
amelyben - a Prologus szavaival élve: Magyar Nemzetünk kedvéért - négy alkalommal szólaltak meg
anyanyelven a szereplők, ezzel magyarázva a színpadon bemutatott megrendítő eseményeket. E
misztériumdráma témája az utolsó ítélet: Mundus a Lélekkel (Spiritussal) szemben a Test (Caro)
mellett dönt, majd Mars hirtelen megjelenik és lekaszabolja az összes ott lévő emberrel együtt. A
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megholtakat az ókori görög (ezen belül a krétai) mitológiából vett igazságos Rhadamantus ítéli meg,
melynek folytán négyen üdvözülnek, a többiek pokolra jutnak. A zárójelenetekből és az
Argumentum magyarázatából megtudjuk: Rhadamantus jelenti Andropatert, a Biblia Atyaistenét,
aki igazságos Bíróként ítéli meg az emberiséget. A darab Potyó Bonaventura egyéni invenciója. Az
1725-ös csíksomlyói végítélet-játékkal az 1742-ös darabban csak sejthető kővendég-(Don Juan)toposz rokonítható. Az 1742-es utolsóítélet-játék egyik fő jelensége az Andropater-allegória, aki
éppen az ugyanabban az esztendőben, 1742-ben előadott nagypénteki passiójátéknak is fő
szereplője, és - az 1741-es passiójáték variánsaként - az 1761-ben bemutatott szenvedéstörténeti
misztériumban is döntő szereplő. Eddigi adataink alapján úgy tűnik, hogy az Andropaterallegóriának az üdvösségtörténet nagy eseményeire való értelmezését a csíksomlyói ferencesek alkalmazták hazánkban először és egyben két alkalommal 1742-ben, majd 1761-ben. A későbbiekben
több párhuzamot a korabeli drámaprogramok kutatása, és e periochák Clavis Personarum-részének
alapos áttanulmányozása nyújthat. Az 1741-es pünkösdi előadást énekelt részek tették színesebbé,
az angyalok ajkáról az utolsó ítélet harsonája szólt.
Az utolsó ítélet és a pokol szörnyűségeinek ábrázolása dramatikus formában, többféle műfajban
élt az elmúlt évszázadok műveltségében és lelkiségében. Az apokalipszis eseményét újszövetségi
alapon Gézus végítéletről szóló beszéde és az újszövetségi jelenések könyve szerint) mutatták be az
iskoladrámák, a ponyvanyomtatványok, a nyomtatott és kéziratos énekeskönyvek egyaránt. A 1718. századi katolikus vidékek és elsősorban az obszerváns ferences és minorita környezetben élők
apokalipszis-tudatát a Jézus által elmondott evangéliumi szavak határozták meg a jók és a gonoszok
elkülönítéséről és a felebaráti szeretet gyakorlásáról. Ezt színezte ki a barokk kor transzcendens
látásmódja, mely legtöbbször allegorikus figurák és meglehetősen naturalisztikus képek segítségével
ábrázolta a menny és a pokol különbségeit, a két állapot áthidalhatatlanságát, az isteni ítélet súlyát,
a kárhozat szörnyűségét, a józan emberi döntés és életmódjobbítás szükségességét. Csíksomlyó két
utolsóítélet-játéka (1725, 1742) és Kanta Lázár-drámája (1778) ennek következtében a bűnbánat
tartás és a vezeklés fontosságára, mint a keresztény élet alapjára helyezte a hangsúlyt, mondván:
ezek Őszinte gyakorlásával elkerülhetők a színpadon és a népénekekben szemléltetett túlvilági
gyötrelmek. Az utolsó ítélet vagy a tematikájában szorosan ide tartozó Lázár-játék jelenlegi
tudomásunk szerint farsang idején vagy Úrnapján került színpadra. Csíksomlyón viszont a
megtérésre intés példázatai között, nevelő célzattal elrettentésképpen a végítélet belefért a
nagypénteki előadások sorába 1725-ben és a pünkösdi búcsú eseménysorába 1742-ben.
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REPREZENTATIE TEATRALÁ NECUNOSCUTÁ LA ~UMULEU-CIUC DESPRE
JUDECATA DE APOI. PROGRAMUL ~I TEXTELE iN LIMBA MAGHIARÁ ALE
DRAMEI MUNDUS REDARGUTUS (1742)
Rezumat
Studiul prezinta programul Ín limba latina al piesei de teatru §Colare Mundus redargutus et ex
parte Consolatus, scrisa Ín limba latina de Potyó Bonaventura, pastrata Ín manuscris Ín Biblioteca
Manastirii Franciscane de la Sumuleu-Ciuc (Csíksomlyó). Totodati, Ín premiera, publica textul
maghiar al piesei. Reprezentatia, compusa din §apte scene, §ase intermedii §i trei teme corale, a fost
prezentata credincio§ilor ín sambata pelerinajului de Rusalii, ín 12 mai 1742. Conform textului
Prologului, Magyar Nemzetünk kedvéért (Pentru placerea Natiunii Noastre Maghiare), actorii
explica de patru ori, Ín limba maghiara, evenimentele dramatice prezentate Ín limba latina. Tema
dramei este Judecata de Apoi: Mundus, fata ín fata cu Spiritus, decide sa ramana Ianga Corp (Caro),
iar apoi, deodata, apare Mors §i íl dsabe§te, impreuna cu toti oamenii prezenti. Cei morti, sunt
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judeca1i de Rhadamantus cel drept, personaj luat din mitologia greaca (cretana). Patru ajung in Rai,
iar ceilal1i in Iad. Din scenele de la sfar~it ~i din explica1iile din "Argumentum", ~tim ca,
Rhadamantus este Andropater, Dumnezeu-Tatal din Biblie, care, ca un Judecator drept, judeca
omemrea.
Piesa este inven1ia personala a calugarului franciscan Potyó Bonaventura.
Evenimentul principal al scenei Judeca1ii de Apai din 1742 este alegoria Andropater, care, in
piesa de Rusalii din 1742, este ~i personajul principal, ~i care, ca varianta a piesei din 1741, este
personaj principal ~i in drama din 1761. Pe haza datelor cunoscute pana acum, se pare ca, alegoria
Andropater, in tema evenimentelor Judecatii de Apai, a fost adaptati prima oara de franciscanii de
la Sumuleu-Ciuc, unde a fost prezentati de doua ori, in 1742 ~i 1761. Cercetarea programelor ~i a
personajelor (Clavis Personarum) tuturor pieselor dramatice ar putea aduce noi date privind
alegoria Andropater. Reprezenta1ia piesei din 1741 de la Sumuleu con1ine ~i parii dntate, iar
trompeta ingerilor anun1a sentin1a Judeca1ii de Apai.

AN UNKNOWN PLAY AT ~UMULEU-CIUC ABOUT THE LAST DAY - THE
PERIOCH OF THE MUNDUS REDARGUTUS DRAMA AND
ITS HUNGARIAN PARTS (1742}
Abstract
The study presents far the first time in print the periocha (drama-program) and the Hungarian
sections of the school-drama Mundus redargutus et ex parte Consolatus by Potyó Bonaventura,
written in Latin and kept as a manuscript in the Library of the Franciscan Monastery at SumuleuCiuc (Csíksomlyó). The play set of 7 scenes, 6 intermediums and 3 choruses was presented to the
audience coming far the Pentecostal saint's day at 12'h May 1742. The play is Latin, in which the
characters have spoken four times in Hungarian, explaining the events on the stage. The subject of
the drama is judgement day: Mundus decides far the Body (Caro) instead of the Spirit (Spiritus),
when suddenly Mars appears and slaughters him along with everyone present. The dead are judged
by the righteous Rhadamantus (borrowed from the ancient Greek/Cretan mythology): four are
saved and all the rest get into hell. We find out from the closing scenes and the Argumentum that
Rhadamantus is Andropater, the God of Bible, who judges mankind as a righteous judge. The play
is the persona! invention of Potyó Bonaventura. The only analogy to this 1725 judgement-day play
is the Don Juan topic suspected in the 1742 play, the main phenomenon of which is the
Andropater-allegory, who is the main character of the passion-play presented on Good Friday of
the same year, but also crucial in the mystery-drama presented in 1761 (a variant of the 1741
passion-play). Based on the data gathered so far it seems that the interpretation of the Andropaterallegory onto great events is used far the first time in our country by the Franciscans at SumuleuCiuc and only in two cases, first in 1742, then in 1761. More analogies may be found only by
further studying the periocha-s of the era and their Clavis Personarum. The Pentecostal play at 1741
was enriched by singings; trumps of the last judgement have called from the lips of angels.
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ANTON KOBERGER KIADÓI KÖTÉSEI A CSÍKSOMLYÓI
FERENCESEK KÖNYVTÁRÁNAK ŐSNYOMTATVÁNY
GYŰJTEMÉNYÉBEN
Muckenhaupt Erzsébet
Anton Koberger
Anton Koberger életéről és tevékenységéről sokan Írtak, ennek ellenére keveset tudunk róla. 1 Az
1440-es években született, valószínűleg Nürnbergben. A virágzó városban Koberger 1470-ben
kezdte meg tevékenységét, és mint nyomdász-kiadó hihetetlenül termékeny volt. Több mint
kétszáz művet adott ki, ezek részben több kötetesek. Általában nem sok humanista és klasszikus
auktor munkáját jelentette meg. A teológia, filozófia, jogtudomány körébe számító munkákat és az
egyházatyák műveit részesítette előnyben. A kiadványai zömében latinok, vagyis az akkori Európa
nemzetközi nyelvét használja. Német nyelvű kiadványa az összeshez képest csekély. E
nyomtatványai azonban kiemelkedők. Főleg fametszetes illusztrációi teszik ezeket jelentőssé,
ugyanis híres nürnbergi művészeknél (Dürer, Wohlgemuth, Pleydenwurff) rendelte meg őket. 1504ben feladta a nyomdászatot és haláláig, 1513-ig kizárólag könyvkiadással és kereskedéssel
foglalkozott. Európa nagy részét behálózták kereskedelmi kapcsolatai Velencétől Frankfurtig,
Lyontól Budáig. Budán egy ideig veje, Wolf Haller volt a megbízottja. Tartósabb üzleti
kapcsolatban a budai könyvkereskedők közül Theobald Fegerrel állt.
Koberger nemcsak saját nyomdájában adott ki könyveket. Nürnbergben 1485-től kezdve
dolgozott neki Georg Stuchs, Hagenauban Heinrich Gran, Strassburgban Adolf Rusch és J ohann
Grüninger, Bázelban Johann Amerbach és Hans Petri. Franciaországban, Párizsban és Lyonban
Jacob Sacon, Johann Klein és Nicolaus Wolff. Lyonban Kobergernek saját nyomdája volt. 2
Nürnberg kedvező fekvése folytán korán jelentős kereskedelmi csomóponttá vált. Augsburg és
Heidelberg mellett a német humanizmus korai központja. Sok humanista élt a városban, aki
magánkönyvtárral is rendelkezett: Hartmann Schedel, Willibald Pirckheimer, Conrad Celtis,
Eobanus Hessus, Hieronymus Münzer stb. A város falai között élt és tevékenykedett - többek
között - Albrecht Dürer, Michael Wohlgemuth és Joannes Regiomontanus is. A város gazdag
polgárai ugyanakkor könyvvásárlók is voltak. Nürnbergben négy iskola működött, már nagyon
korán rendelkezett „Librei" -jal, azaz városi könyvtárral. A 15. század harmadik harmadában több
mint egy tucat nyomdász működött a városban. A könyvek egy részét helyben kötötték, hiszen
megvolt hozzá a vásárlóközönség, amelyet gyarapított a városban található hét férfi és két női
kolostor is. Ezek nagy részében könyvkötő műhely is működött, amellett, hogy egyre nagyobb lett
Nürnbergben a polgári könyvkötők száma. 3

1
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A Koberger-kiadói kötések
Kobergernek

szülővárosában

nyomdaüzeme, raktára és könyvesboltja is volt. Mint
könyvkereskedő és üzletember, feltehetően nagyobb haszon érdekében, köttette be saját, valamint
más nyomdászok kiadványainak egy részét. Mivel kötve nem szállítottak könyveket, ezek a
nürnbergi kötéssel ellátott könyvek Nürnberg és környékén kerültek eladásra. A kötött könyv ára
kétszerese a kötetlenének s a kötések mind a kiadó, mind a vásárló számára a nyomtatványtól
függetlenül is értéket képviseltek. 4 Ezek a Koberger-féle kiadói kötések a híres nyomdász, kiadó és
könyvkereskedő megrendelésére, számlájára vagy éppen a nyomdája mellett működő műhelyében
készültek. 5
A szakirodalomban a Koberger-kötésekről eltérőek a vélemények, s az idők folyamán többször
változtak. Vannak kutatók, akik elfogadják a Koberger-kiadói kötések létezését, 6 mások pedig
elfogadhatatlannak tartják, hogy a 15. században készültek volna ilyen kötések, és megkérdőjelezik
ezek fogalmának a létjogosultságát. 7
Általában elfogadott, hogy a nürnbergi Koberger-féle kiadói kötések létének egyik bizonyÍtéka,
ha azonos mű több példánya azonos, vagy majdnem egyforma kötésben található. Másik
bizonyítéka a több kötetes művek két-három könyvkötőnél készült kötések, ugyanis Kobergernek
egyszerre több könyvkötő dolgozott. Ezeket lehetett párhuzamosan foglalkoztatni. A nürnbergi
műhelyek között gyakori volt a bélyegzőkölcsönzés, vagy ezeket rendszeresen közösen használták,
ezért egy-egy kötésen két különböző könyvkötő bélyegzője is látható. A Koberger-kötések
harmadik csalhatatlan bizonyítéka a Koberger-makulatúra létezése a kötéstáblában. Ezek a
selejtlapok szinte biztos dátumát adják a kötés készítési idejének. 8 Meggyőződésünk, hogy a fenti
értelemben van Koberger-kiadói kötés, és célunk a Csíkban Őrzött példányok kapcsán a
következőben ezt be is bizonyítani.

Koberger-kiadói kötések Csíkban
A nagy könyvtárak régikönyv-gyűjteményeiben általában szép számmal vannak képviselve a
Koberger-nyomtatványok és -kötések. Így van ez a Csíki Székely Múzeum állományában is, ahol 23
kiadványa, valamint kilenc kiadói kötése Őrződött meg. Közülük hatot az 1999-ben megjelent
kötetünkben ismertettünk. 9 Gyűjteményünk három kötése Koberger-nyomtatványt fed, a többi
könyv bázeli, strassburgi és hagenaui tipográfiák terméke. A nyomtatványok mind
inkunábukumok, a csíksomlyói ferencesek könyvtárából származnak. 1985-ben találtuk meg és
tártuk fel őket Csíksomlyón, a kolostor refektóriumának falából, majd restaurálásuk után a
múzeum gyűjteményébe kerültek. A restaurálás során a három Koberger-nyomtatvány 10 és a bázeli,
valamint strassburgi Ősnyomtatványok tábláiból kiemelt Koberger-makulatúralapok jelzik a
szerencsés kötéskutatónak, hogy kiadói kötéseket vizsgál. 12
A következőben ismertetett kötések közös jellemzője még az előtáblákon olvasható cím, vagy a
mű tartalmára vonatkozó felirat, amely Helwig szerint 13 ugyancsak arra figyelmeztet, hogy kiadói
11

4

HELWIG 1938, 83-84; ROZSONDAI 1977, 101-110.
ROZSONDAI 1978, 1-112, 1-75. tábla.
6
LOUBIER 1901, 21; HELWIG 1938, 83-84; HELWIG 1953-1955, 1. köt. 58; SCHMIDT 1928, 120; ROZSONDAI
1978; SPRANDEL-KRAFFT 2000, 113-116.
7
GOLDSCHMIDT 1967, 1. köt., 36, 40-41; KYRISS, Tafelband 21.
8
SCHMIDT 1928, 113-129; ROZSONDAI 1978, 50-52.
9
Ltsz. 6177, 6183, 6214, 6217, 6647, 6578, 6591, T 92, T 104. - MUCKENHAUPT 1999, II. 18, 27, 33, 35, 66, 67.
10
Ltsz. 6177, 6578, 6647.
11
Ltsz. 6214, 6217.
12
MUCKENHAUPT 2004, 147-160.
13
HELWIG 1953-1955, 1. köt., 58.
5
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kötéssel van dolgunk. A rövid szövegeket nem egyes betűbélyegzőkkel állították elő, hanem
lemezbe vésték a két-három szavas feliratot, és ezt a lemezt préselték a bőrbe. A táblák felosztása és
motÍvumkincse jellemző a 15. század végi nürnbergi kötésekre: a keretek legtöbbször pálcán
áthurkolódó gótikus inda és rozetta váltakozásából adódnak, a középmezőt gyakran
gránátalmavirágos vagy virágtöves rutainda tölti ki. Ezek különösen Nürnberg környékén voltak
kedvelt díszítőelemek. Griffek, címeres sasok, rombuszba foglalt virágtövek, szabad levelek és
gótikus Ívek változatát láthatjuk még e kötéseken.
Vegyük sorra a kilenc nürnbergi kötést. 14

1. - Ltsz. 6214. 15
A fatáblás, vaknyomásos, barna, gótikus bőrkötés elő- és háttáblája eltér egymástól. Az előtáblán
a könyv tartalmára utaló vaknyomásos felirat "Cassiodorus sup ps[„.]" fölött egymásba kapcsolódó
Ívek sordíszt alkotnak. A hosszmenti oldalakon és az alsó sorban nagyméretű szabad rozetták
váltakoznak pálcán áthurkolódó gótikus indával. A középmezőt virágtöves gótikus rutainda lemeze
tölti ki. 16 A háttáblán a centrumot két átló osztja meg, és az Így nyert háromszögekben rombuszba
foglalt griffek láthatók. 17 Restaurált, körülvágott. Gerincét három dupla bordára fűzték, és a
bőrbevonat új. Restaurálása Óta a múzeum fragmenta-gyűjteményében található eredeti gerincbőr
töredék mezőit nagyméretű, szabad rozetta díszíti (T 48/a). A sarokvereteket és a két kapcsot
pótolták. Mérete: 296x303x77 mm. (1. kép, 1/a. tábla)
Tartalma:

Cassiodorus Senator, Flavius Magnus Aurelius: Expositio Psalterii. - Basel: Johann Amerbach,
1491. - 2° - HC'; 4574; GW 6163; CIH 936; ISTC ic00236000; MUCKENHAUPT 1999, II. 35;
SCHATZ, STOICA 2007, C-26.

Bejegyzések:
• lste liber p[er]tinet ad Gregoriu[m] pl[e]banu[m] de Thwr[„.] (előzéktöredék, T48/b)
• lste liber pertinet adJoannem de Kala (előzéktöredék, T48/b)
• Hic liber pertinet ad me Stephanum Palphy [„.] emptus est a [„.] (előzék recto)
• Hic liber pertinet ad f[rat]rem Lau[rentium] de Kol[os]war emp[tus] d[enaris] L. 1574 in
Khechyenth (!) a quoda[m] Juvene Stephano Palphy (f. lr)
• Conventus Csikien[sis] 1664. (f. lr)
• D III 7/287. (a somlyói könyvtár jelzete, f. lr)
• 16. századi latin nyelvű széljegyzetek és részben datált olvasói bejegyzések
A kötés nem Koberger-nyomtatványt fed, hanem a Johann Amerbach kiadásában Bázelben
1491-ben megjelent Cassiodorus-féle zsoltármagyarázatot. A kötéstáblát díszÍtŐ öt bélyegző közül
kettő (a virágtöves rutainda és a grif~ a nürnbergi Ágoston-rendi kolostor műhelyében használt
bélyegzőkkel egyezik. A műhely időhatárát Kyriss 1467-1510 közé teszi. Az előtáblán sordíszt
alkotó egymásba kapcsolódó gótikus Ívek nem látszanak jól, azonosÍthatatlanok. További bélyegzői
Ernst Kyriss gótikus kötésekről készült táblázatain található műhelyek sorrendjét követjük. Kyriss a német
nyelvterületen közel 23.000 kötéstáblát vizsgált meg. Ezek közül kb. 1200 kötést nürnbergi eredetűnek,
éspedig világi könyvkötő műhelyből valónak határozott meg. Tizenegy nürnbergi világi műhelyet
azonosított. Az újabban megjelent Schunke-Rabenau a Schwenke-gyűjtemény műhelyeit egy helységen belül
betűrendben tárgyalja, de mindig a Kyriss számra hivatkozik.
15
MUCKENHAUPT 1999, II. 35, 50. ábra.; MUCKENHAUPT 2004, 49-50. ábra.
16
KYRISS 19, Tafel 39/I (Augustiner, 1. Gruppe).; SCHUNKE 1979, 248/12. (Augustiner).
17
KYRISS 19, Tafel 39/2.
14

237

MUCKENHAUPT ERZSÉBET
(gótikus szőlőinda és a rozetta) feltehetően polgári műhelyhez tartoznak és nem találhatók sem a
Kyriss-táblázaton, sem a Schwenke-gyűjteményben. A valószínűleg ritkán használt bélyegzők
hasonlóak Franz Staindorffer 18 és Blumenstock II-nek 19 nevezett nürnbergi világi műhelyek
bélyegzőivel. Lehetséges, hogy ezek variánsai, utánmetszései. A restaurálás során a táblák belsejében
talált két azonos makulatúralap gyűjteményünkben nyomdatörténeti kuriózumnak számít. Ezek
Petrus Lombardus 12. századi párizsi teológus Sententiarum libri IV. című Nürnbergben ugyancsak
Kobergernél 1491-ben kiadott művének nyomtatásakor, az Ee 2 levél rektójának téves kilövése
folyamán keletkeztek. 20 Így leszögezhetjük, hogy a kötés 1491 után készült. 21 (3. kép)

2. - Ltsz. 6217.
A fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötés elő- és háttáblája eltérő. Az előtáblán felül a mű
tartalmára vonatkozó felirat olvasható: „Mariale." Alatta egy rozettás-indás görgető fut körbe. 22 A
23
középmezőt tulipános, gótikus rutainda lemez tölti ki,
míg a háttáblán két átló bontja
háromszögekre, amelyekbe egy-egy nagy szabad rozetta került. 24 A gerincen három dupla borda
van, és a bőrbevonat új. A veretek és a két kapocs hiányzik. Mérete: 293 x 200 x 82 mm. (2. kép,

1/b. tábla)
Tartalma:
Bustis, Bernardinus de: Mariale. - Officium et missa lmmaculatae Conceptionis beatae Mariae
Virginis. Ed. Bernardinus de Bustis. - Strassburg: Martin Flach, 15. Aug. 1498. - 2°- HC'~ 4162;
GW 5806; CIH 866; ISTC ib01335000; MUCKENHAUPT 1999, II. 33; SCHATZ, STOICA 2007, B-142.
Bejegyzések:
• Conv[entus] Csikiensis 1664. ( f.lr)
• H II 20/630 (a somlyói könyvtár jelzete, a Koberger-makulatúrán,T 51)
Kevés 17. századi latin nyelvű széljegyzet.
Nürnbergi polgári műhelyben készült kötés borítja Bernardinus de Bustis ferences szerzetes
Mariale c. híres prédikációs művének 1498. évi strassburgi kiadású példányát. Kyriss a leggyakoribb
és legjellemzőbb bélyegzőről (a rombuszba foglalt címeres sasról) Adler-nek nevezte el a világi
műhelyet, és 1477-1514 közötti időszakra teszi működését. Egyesbélyegzői láthatók Hartmann
Schedel 15. századi nürnbergi orvos, történetíró bibliotékájának könyvkötésein, ezért a Schwenkegyűjteményben a Schedel-Meister nevet kapta. 25 A vizsgált nagyszámú, e műhelyben készült kézirat
és Ősnyomtatvány kötéstáblái alapján Kyriss megállapítja, hogy egyetlen más nürnbergi
könyvkötőnek sem volt ennyi bélyegzője. Kobergernek is dolgozott. Kyriss 86 különböző
26
díszítőelemet tulajdonít ennek a műhelynek, ezek között 6 lemez és 3 görgető van. Bevezetőjében
hangsúlyozza, hogy csak a leggyakoribb bélyegzők ábráját közli, mert egy kötéstábla műhelyi
18

KYRISS 65, Tafel 133/3 és 133/7.
KYRISS 117, Tafel 235/2 és Tafel 235/3.
20
BMC 11 433 (Pars 2). A restaurálás során az egyik lapot a könyv végére kötötték be, a másikat azóta az alsó
és felső gerincbőrrel együtt a Múzeum töredék-gyűjteményében tárolják (T 48/b). {MUCKENHAUPT 2004,
154, 3. kép.)
21
KYRISS, Textband 20-23, Tafelband 1, 14, 19. (Augustinerkloster); SCHUNKE, RABENAU 1996, 197-198.
(Augustiner).
22
ROZSONDAI 1978, 10, 3.
23
KYRISS 112, Tafel 226 (Adler); SCHUNKE 1979, 247/9 (Schedel-Meister).
24
KYRISS 112, Tafel 226/l; SCHUNKE 1979, 258/220.
25
SCHUNKE, RABENAU 1996, 205.
26
KYRISS, Textband 90-92, Tafelband 2, 21, 112.
19
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27

hovatartozásának megállapításához azok a motívumok fontosak, amelyek gyakran fordulnak elŐ.
Kötésünk rozettás-indás görgetője nem található Kyriss albumában és a Schwenke-gyűjteményben
sem, valószínűleg ez sem tartozik a műhely gyakran használt díszítőszerszámai közé. 28 Az egyik
táblában Petrus Lombardus Sententiarum libri IV. című Kobergernél (Nürnberg) 1500-ban kiadott
munkája h 1 levelének rektója, a másikban ugyanennek a műnek a h 8 lapjának versója volt
beragasztva. 29 A Koberger-makulatúra alapján az Anton Koberger megrendelésére készült kötést 16.
század elejinek datáljuk. 30

3. - Ltsz. 6177.
Restaurált papírtáblás, barna, új bőrkötés, mérete: 321x219x80 mm. Az eredeti kötés fatáblái
megvannak (T 14), a barna bőrborítás megsemmisült. Az 1985-ben a restaurálás előtt készült
leírásaink (ceruzalevonat, fénykép) alapján bizonyítható, hogy a kötés díszítése vaknyomásos,
gótikus stílusú volt. A táblák szélén hullámvonalban nyomott szabad levele 31 és apró rozetták 32
voltak láthatók. A középmezőt virágtöves gót rutainda lemeze töltött ki. 33 A sarok- és
középveretek, valamint a két kapocs csak részben volt meg. 34

Tartalma:
Biblia. Cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S.
Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. - Nicolaus de Lyra:
Contra perfidiam Iudaeorum. Pars 4. - Nürnberg: Anton Koberger, III. Non. Dec. [3. Dec.] 1487. 2° - HC':- 3167; GW 4289; CIH 667; ISTC ib00614000; MUCKENHAUPT 1999, II. 27; SCHATZ,
STOICA 2007, B-83.
Bejegyzések: 16-17. századi latin és magyar nyelvű széljegyzetek.
A gótikus stílusú kötés azonos volt a Kyriss 116, Tafel 120-on közölt kötéssel, amely ma az
erlangi Egyetemi Könyvtárban kutatható. A fatáblák kötéstörténeti érdekessége, hogy a hátsó
táblán látszik a leírásban említett virágtöves gót rutaindás lemez rajzolatának a nyoma. A
lemezbélyegzőt már nem kézzel, mint az egyesbélyegzőket és a görgetőket, hanem kézi sajtóval
préselték a bőrbe, ezért a nyomás is erősebb volt.
Az 1487. évi nürnbergi Biblia eredeti kötése megsemmisült, de a táblákban talált Kobergermakulatúralapokat megőrizték. A lapok Petrus de Palude 14. századi domonkos Sermones Thesauri
novi de tempore et de sanctis e. prédikációs művének 1487. évi szintén Nürnbergben Koberger által
kiadott példányának a kk 3 és nn 5 levél rektója, vagyis ezek kefelevonatai. 35
A restaurálás előtt készült fénykép és ceruzalevonat alapján igazolni tudjuk, hogy a kötés a
Kyriss által az érdekes ötszirmú rozetta bélyegző után elnevezett Fünfblattrige Rose !-műhelyben

..

27

KYRISS, Tafelband 1, 7.
A görgetőt csak Rozsondai Marianne jelzi a prágai Strahov Könyvtár Inc. DN ill. 1-3. jelzetű Kobergerkötésén. (ROZSONDAI 1978, 62-63, 10. tábla, 3. bélyegző.)
29
T 51. (MUCKENHAUPT 2004, 154, 4. ábra.)
3
KYRISS, Textband 90-92, Tafelband 2, 21, 112; SCHUNKE, RABENAU 1996, 205; MUCKENHAUPT 1999, II.
33; MUCKENHAUPT 2004, 4-5. ábra.
31
KYRISS 114, Tafel 229/3 (Fünfbliittrige Rose 1.); SCHUNKE 1979, 25/84a (Farbige Platte).
32
KYRISS 114, Tafel 229/4.
33
KYRISS 114, Tafel 229/l; SCHUNKE 1979, 244/2.
34
KYRISS, Textband 93, Tafelband 2, 21-22, 114 (Fünfblattrige Rose I.); SCHUNKE, RABENAU 1996, 200.
(Farbige Platte).
35
BMC II 431; A restaurálás folyamán a lapokat a könyv végéhez kötötték be. (MUCKENHAUPT 1999, II. 27.;
MUCKENHAUPT 2004, 153, 1. ábra.)
28

°
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készült, amelynek időhatára 1481-1498. 36 Schunke-Rabenau ugyanezt Farbige Platte név alatt közli.
Egyes kutatók feltételezik, hogy Koberger egyik könyvkötője lehetett, vagy egy olyan önálló
nürnbergi kompaktor, aki sokat dolgozott Koberger számára és számlájára. 37 Mások szerint a
különleges névadó lernezbélyegző („színes lemez") olyan könyvkötőre utal, aki Felső-Ausztriából,
esetleg Linzből származik, vagy ott tanult. 38

4. - Ltsz. 6183.
Papírtáblás, barna új bőrkötés, mérete: 354 x 240 x 69 mm. A könyv restaurálása Óta az eredeti
fatáblás, vaknyomásos, barna bőrkötést külön tárolják (T 19). Az előtáblán, fölül „P. pma
dictionarii" c. felirat látható. Alul rombuszba foglalt virágtő bélyegzők sorakoznak. 39 Ezután a keret
következik, melyben nagyméretű, szabad rozetták 40 váltakoznak pálcán áthurkolódó gótikus
indákkal. 41 Ugyanezek a bélyegzők alkotják a háttábla keretét is. A középmezőt tizenkét részből
alkotott rutainda 42 díszíti, benne gránátalmavirág. 43 A fél rutákban levéldísz. 44 A háttábla
középmezőjét két átló tagolja, a háromszögekbe egy-egy nagy méretű körbe foglalt sas bélyegző
került. A gerincen négy dupla borda van, a mezőket nagy szabad rozetták díszítik. A két kapocs és
a veretek hiányoznak. 45 (2/a. tábla)
Tartalma:
Berchorius, Petrus: Repertorium morale. Ed. Johannes Beckenhaub. Pars 1. - [Nürnberg]:
Anton Koberger, 4. Febr. 1489. - 2° - HC 2798=H 2801; GW 3866; CIH 553; ISTC ib00340000;
MUCKENHAUPT 1999, II. 18; SCHATZ, STOICA 2007, B-36.

Bejegyzések:
• Pro omnibus tribus partibus huius Dictionary numeraui ... [15. sz. vége] (f. 2r)
• S. Laurentius Theodorus Anno 1594. Deo et honore multiplicetur Fortuna mea. (f. 2r)
• Franciscus Benkes [17. sz.] (f. lr)
• Datus Dono a G[eneroso] D[omino] Andreae Apor de Also Torja mihj Joannj Giergioi
Anno 1650 die 25 Januarii. (f. 2v)
• „Anno D[omini] 1650 die 25 Januarii attam ez konivet az en joakaro kamam Gergiai Janos
Pap uramnak haromszeki Fö Esperestnek Andreas Apor. "46
• Conv[entus] Csikien[sis] 1664. ( f. 2r)
• Nulla diu constat uiolenter premia facti, Non habet inpietas longos p[ro]fecto successus.
[17. sz.] (f. lr)
• Petrus Bercharius ordinis Sancti Benedicti Monachus Pictauien[sis] Pars secunda
Dict[ionarii] Conciones p[er] litter[am] [17. sz.] (f. 2v)
• G II 3/1873 (a csíksomlyói könyvtár jelzete, f. lr)

36

KYRISS, Textband 93, Tafelband 2, 21-22, 114. A feltárt kötés teljesen azonos volt a KYRISS 114,
Tafel 230-nál közölt nürnbergi kötéssel.
37
ROZSONDAI 1978, 68-69, 17-21. tábla.
38
SCHUNKE, RABENAU 1996, 200.
39
KYRISS 117, Tafel 235/a (Blumenstock II.)
4
°KYRISS 117, Tafel 235/3.
41
KYRISS 117, Tafel 235/2.
42
SCHUNKE 1979, 243/152 (Weltchronik).
43
ROZSONDAI 1978, 52-53. tábla.
44
ROZSONDAI 1978, 52-53.
45
MUCKENHAUPT 1999, II. 18.
46
ÁBEL 101.
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Kyriss a rombuszos virágtő bélyegző után elnevezett Blumenstock 11-műhelyhez sorolta Petrus
Berchorius papi kézikönyve Koberger-féle kiadói kötésének díszítőmotÍvumait. Tevékenységi idejét
1476-1516 közé teszi. 47 Hartmann Schedel híres Világkrónikájának egyik kötése is ugyanebben a
műhelyben készült, ezért a Schwenke-gyűjteményben a leírása Weltchronik-Meister néven
találhatÓ. 48 Koberger részére is készÍtett kötéseket. 49 A Repertorium kötését díszÍtŐ hét bélyegzőből
négyet (a rombuszba foglalt virágtő, rozetta, gótikus inda, ruta-inda) azonosítottunk a Kyrisstáblákon és a Schwenke-repertóriumban. További kettő (gránátalmavirág, kis levéldísz) csak a
Rozsondai-féle Koberger-monográfia 52. és 53. táblázatán látható. A háttábla középmezőjét díszítő
nagyméretű, körbe foglalt sas bélyegző is a műhely ritkábban használt díszítőeleme, újabban Lore
Sprandel-Krafft a würzburgi Egyetemi Könyvtár egyik Ősnyomtatványának kötésén jelzi.se

5. - Ltsz. 6578. (T 122)
A fatáblás, vaknyomásos, barna, gótikus bőrkötés nagyon sérült és kopott. Az előtáblán felül
egymásba kapcsolódó gótikus Ívek alkotnak sordíszt.s 1 A „Prima ps lire" vaknyomásos felirat alatt
rombuszba foglalt virágtövek sorakoznak.s 2 Alul az első sávon szabad gránátalmavirágok,s 3 a
másodikon rombuszba foglalt griffek láthatók.s4 A külső hosszmenti oldalon pálcán áthurkolódó
gótikus indák,ss a belsőn rombuszba foglalt virágtövek helyezkednek el egymás alatt. A
középmezőt tizenkét egyesbélyegzőből alkotott gránátalmavirágos rutainda tölti ki.s 6 A háttáblán
az első keretben nagyméretű szabad rozettas 7 váltakozik gótikus indával. A második keret
rombuszba foglalt griffekből adódik. A középmezőben kétszer hármas csoportban nagyméretű,
rombuszba foglalt kétfejű koronás sas bélyegző találhatÓ.s 8 A gerincen négy dupla borda van,
9
bőrtöredékén nagy és kis rozetta.s A két fémkapocs, a sarok- és középveretek hiányoznak. Mérete:
60
410x270 mm. (2/b. tábla)
Tartalma:
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliam. Cum expositionibus Guillelmi Britonis in
prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. Pars
1. - Nürnberg: Anton Koberger, 22. Jan. 1481. - 2° - HC'~ 10369; BMC 11 419; CIH 2406; ISTC
in00135000; MUCKENHAUPT 1999, II. 66; SCHATZ, STOICA 2007, N-10.

6. - Ltsz. 6647. (T 94)
A kötés díszítése azonos az 5. szám alatt leírt kötésével. (3/a. tábla)

~ 7 KYRISS, Textband 95-97, Tafelband 2, 22-23, 117.
48

SCHUNKE, RABENAU 1996, 208-209.
ROZSONDAI 1978, 88-92.
50
SPRANDEL-KRAFFT 2000, 122, A W 100, Tafel 7, 95.
51
KYRISS 116, Tafel 233/9(Blumenstock1).
52
KYRISS 116, Tafel 233/5; SCHUNKE 1979, 64/670 (Hieronymus Münzer-Meister).
53
KYRISS 116, Tafel 233/7; SCHUNKE 1979, 54/480.
54
KYRISS 116, Tafel 233/l; SCHUNKE 1979, 124/18.
55
KYRISS 116, Tafel 233/6; SCHUNKE 1979, 159/42.
56
KYRISS 116, Tafel 233/3-4.
57
KYRISS 120, Tafel 241/6 (Madonna).
58
KYRISS 120, Tafel 241/5; SCHUNKE 1979, 18/427 (Maria).
59
ROZSONDAI 1978, 44-45. tábla.
60
MUCKENHAUPT 1999, II. 66.
49
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Tartalma:
Nicolaus de Lyra: Postilla super totam Bibliam. Cum expositionibus Guillelmi Britonis in
prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis et correctoriis editis a Matthia Doering. Pars
2. - Nürnberg: Anton Koberger, 22. Jan. 1481. - 2°

Bejegyzések (Ábel Jenő leírása nyomán):
• „Második kötete szép initiale"
• „Convent. Csikiensis 1681"
• „Frater Nicolaus Somliai"
Olvasói bejegyzéstöredék az első lapon, Somlyai Miklós kézírása, 17. század.
Nicolaus de Lyra Postillájának első és második részének azonos díszítésű Koberger kiadói
kötését két nürnbergi polgári műhely szerszámai díszítik. Az egyik időhatára 1472-1490, Kyrissnél
Blumenstock I, Schwenke repertóriumában pedig Hieronymus Münzer-Meister név alatt
találhatÓ. 61 A műhely az azonos nevű 15. századi nürnbergi humanista, kartográfusnak is kötött be
könyveket. A másik műhely működési ideje 1473-1503, és az érdekesebb, gyakoribb bélyegzője
után ezt Kyriss Madonnának, a Schwenke-gyűjtemény Maria-nak nevezte el. 62 A táblákból előkerült
még azonosítatlan Koberger-makulatúra (T 122) arra utal, hogy a neves nyomdász kiadói kötései.

7. - Ltsz. 6591.
A sérült, fatáblás, vaknyomásos, barna, gótikus bőrkötés két táblájának díszítése nem azonos. Az
63
előtáblán felül a könyv címére utaló „Biga salutis {. ..]" felirat olvasható, alul rombuszos griffek
64
sorakoznak. A hosszabb oldalakon „ihesus" -írásszalagok foglalnak helyet. A közép mezőt két
65
részből összeállított rutainda díszíti,
benne gránátalmavirág. 66 A háttáblán a tükröt pálcán·
áthurkolódó gótikus inda és nagyméretű szabad rozetta67 váltakozásából adódó keret veszi körül.
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. Mérete: 222150 mm. 68 (3/b. tábla)

Tartalma:
[Osualdus de Laska:] Sermones dominicales Biga salutis intitulati. - Hagenau: Heinrich Gran,
pro Johanne Rynman, die Vincentii martyris [22. Jan.] 1498. - 4° - HC* 9052; RMK III 39; BMC
III 685; CIH 2482; ISTC io00117400; MUCKENHAUPT 1999, II. 67; CsSzM RMK-KAT 1; SCHATZ,
STOICA 2007, 0-11.
A kötetet még nem restaurálták, a könyvtest jobb oldali fele megsemmisült.

Bejegyzések:
• [Ad usum frat]ris Ernericus de [Giengies] Anno D[omini] 1570. 69 (az előtáblán belül)

61

KYRISS, Textband 94-95, Tafelband 2, 22, 116; SCHUNKE, RABENAU 1996, 204.
KYRISS, Textband 99-100, Tafelband 2, 23, 120; SCHUNKE, RABENAU 1996, 203.
61
· ROZSONDAI 1978, 70-71. tábla.
64
SCHUNKE 1979, 316/3 (Böhmischer Meister).
65
ROZSONDAI 1978, 73. tábla.
66
ROZSONDAI 1978, 73. tábla.
67
KYRISS 120, Tafel 241/6 (Madonna).
68
KYRISS, Textband 99-100, Tafelband 2, 23, 120. (Madonna); SCHUNKE, RABENAU 1996, 198-200
(Böhmischer-Meister); MUCKENHAUPT 1999, II. 67.
69
FEJÉRPATAKY 1908, 37.
62
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A hetedik nürnbergi kötés nem Koberger nyomtatványt takar, hanem Laskai Osvát magyar
ferences népszerű prédikációs könyvét, a Biga salutist, amely 1498-ban jelent meg Hagenauban
Heinrich Grannál. Megítélésünk szerint ez a kötés is Koberger megrendelésére vagy a nyomdája
mellett működő könyvkötő műhelyben készülhetett. A kötés mindegyik bélyegzője megegyezik az
1978-ban megjelent Koberger-monográfia XL csoportjában tárgyalt kiadói kötések bélyegzőivel. A
csoporton belül a táblák felépítése és díszítése majdnem teljesen azonos a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának Inc. 826 jelzetű kötésével, amely II. Pius pápa Epistolae familiares c.
71
művének 1496-ban Nürnbergben Kobergernél megjelent példányát takarja. Kobergernek szoros
kereskedelmi és üzleti kapcsolata volt Hagenauval és Heinrich Grannal. Több olyan Grannál
kiadott művet ismerünk, amelyet Koberger-féle kötés borít. 72 Valószínűleg ezeket a műveket
(kötetünket is) Koberger vette meg és hozatta Nürnbergbe, Ő is köttette be, és Így forgalmazta.
70

8. -T 92.
Igen sérült vaknyomásos barna félbőr kötés: az egyik fatáblának a fele tönkrement, a bőrborítás
szakadozott, hiányos. A táblák szélén vakvonalas keret, középen bélyegzők sokasága látható:
rozetták, négyzetes mezőbe foglalt szarvas, rombuszos virág, griffek és pálcán áthurkolódó gótikus
indák. A gerincen három dupla borda volt, a mezők dísztelenek. Egykor két fémkapocs zárta.
Mérete: c. 275-194 mm. 73 (4/a. tábla)

Tartalma:
Guainerius, Antonius: Opera medica. Papiae (Pavia), Antonius Carcanus, 1481. - 2° - HR 8097;
C 2802; IGI 4506; GW 11579; ISTC ig00519000; SCHATZ, STOICA 2007, G-71.
Bejegyzések:
• „Tetw ellen. Az temient feözd megy dizno hayban kend azual az testedet" (a hátsó
táblán, 16. sz. közepe, jelzi FEJÉRPATAKY 1908, 102).
A négyzetes mezőbe foglalt szarvas, rombuszos virág, griffek és pálcán áthurkolódó gótikus
indák díszítik az OSzK-ban az Inc. 435 alatt található Jacobus de Voragine Legenda aurea sanctorum
Nürnbergben Kobergernél 1492-ben nyomtatott c. munkájának 74 tábláit. Az OSzK példányát
további három kötéssel együtt Koberger-féle kiadói kötésnek határozták meg. 75 Valószínűleg a
bélyegzők egy olyan nürnbergi világi műhelyhez tartoztak, amely Kobergernek is dolgozott.

9. - T 104.
A sérült fatáblás, vaknyomásos barna bőrkötést a töredék-gyűjteménybe helyeztük el.
hiányos, kopott, a fatáblák törékenyek. Emiatt az előtáblán felül található és a könyv
tartalmára utaló feliratot nem tudjuk értelmezni. A rövidebb oldalakon keskeny gótikus levelek
sorakoznak, a hosszabb oldalakon rombuszos nyíllal átlőtt szívek. A középmezőben
egyesbélyegzőkből összeállított rutainda, benne gránátalmavirág. A háttábla keretében pálcán
áthurkolódó gótikus indák, a középmezőt négy griff bélyegző tölti ki. Egykor két fémkapocs zárta,
a csatlapok megvannak, sarok- és középveretek nyoma látható. A kötéstöredék mérete: e. 231x165
mm. (4/b. tábla)

Bőrborítása

70
71

72
73

ROZSONDAI
ROZSONDAI
ROZSONDAI
ROZSONDAI

1978, 100-102, 69-73. tábla.
1978, 101, 73. tábla.
1978, 16, 65. és 68. nyomtatvány; ROZSONDAI 1984, 305-306.
1978, 39. tábla.

74

CIH 1856.

75

ROZSONDAI 1978, 79-79, VI. a. alcsoport.
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Az 1985-ig a somlyói kolostor falában tárolt könyv tömbösödött állapotban van,
azonosíthatatlan, azonban valószínűleg ez is Ősnyomtatvány.
A bélyegzők nem szerepelnek a Kyriss táblákon, azonban teljesen megegyeznek az 1978-ban
megjelent Koberger-monográfia XI. kötéscsoportjának valamennyi díszítő elemeivel. A csoport
nürnbergi Koberger kiadói kötései az Országos Széchényi Könyvtárban és a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárában ugyancsak nürnbergi Koberger-nyomtatványokat takarnak. 76

Koberger más nyomdák termékeivel is kereskedett és ezeket a fennmaradt könyvreklámjain
hirdette. E kiadványokat Koberger vette meg, vagyis hozatta Nürnbergbe, és ő is köttette be, s Így
hozta forgalomba. Ezért található oly sok más tipográfus nyomtatványa Koberger-kötésben. 77 Az
első, második és hetedik szám alatt bemutatott kötés strassburgi, bázeli és hagenaui nyomtatványt
takar, ezek Flachnál, Amerbachnál és a 7. szám alatt tárgyalt Grannál jelentek meg. A kötéshez
tartozó Koberger-makulatúrával együtt a nagy nyomdász-kiadó kereskedelmi kapcsolatainak ékes
bizonyítékai. Strassburggal és Bázellel különösen jó üzleti kapcsolatai voltak. A humanista Johann
Amerbach nemcsak mint nyomdász dolgozott Kobergernek, hanem korrektorként is
tevékenykedett. 78 Strassburg kereskedelmi csomópont volt, s mint a Koberger-Amerbach
levelezéséből is kitűnik, Nürnberg és Bázel között az Út Strassburgon vezetett át. Itt Adolf Rusch,
aki Kobergernek is nyomtatott, játszott fontos közvetítői szerepet a papírgyártók,
79
könyvkereskedők és nyomdászok között.
Hátra van még annak a tisztázása, hogy hogyan és mikor kerültek ezek a könyvek hozzánk. A
kötések nürnbergiek, s ez azt bizonyítja, hogy a példányok később, akár évtizedekkel vagy
évszázadokkal megjelenésük után kerülhettek Erdélybe.
Miről vallanak a bejegyzések?
Bernardinus de Bustis Marialéja, Cassiodorus zsoltármagyarázata és Berchorius papi kézikönyve
1664-ben, Nicolaus de Lyra postilláinak második kötete pedig 1681-ben szerepel a csíksomlyói
ferences rendház öszeírásában. Antonius Guainerius olasz orvos tömbösödött Opera medicája nem
tartalmaz tulajdonosi bejegyzéseket, azonban rajta Fejérpataky jegyzetei szerint 1908-ban 16.
századi magyar nyelvű recept szövege látszott. 80 Az 1487. évi nürnbergi Biblia sem tartalmaz
possessor-bejegyzéseket, lapjain csak széljegyzetek, kommentárok olvashatók. Közülük a magyar
nyelvűek eléggé későiek, 16. század végi olvasó kézírása. Csupán Cassiodorus művéről
bizonyítható, hogy volt ezeknél korábbi magyar tulajdonosa. A 16. század első felében a
zsoltármagyarázat Gergely tordatúri plébános, valamint Káli (?) János olvasmánya. Ezután, 1574ben, ferences kézre került, midőn Kolozsvári Lőrinc 81 testvér Kecseden 50 dénárért vásárolta meg
ifjú Pálfi Istvántól. A 16. századi magyar Ferences Rend jeles tagja 1548 körül a tövisi egyházban
tanított. 1550-1552 között a moldvai Bákóban, 1554-ben a fehéregyházi, majd 1559-ben a
nagyszőlősi rendház gvárdiánja. 1552-ben Enyeden, 1572-ben Gyöngyösön, ezután 1574-1576-ban
Kecskeméten hitszónok. Előzőleg, 1561-1570 között ismét Bákóban házfőnök, majd 1570-1572
között definitor is volt. Könyvtárának még hat kötetéről tudunk. Közülük öt Gyöngyösön, a
Ferences Könyvtárban található, egy, további Gyöngyösről származó könyvekkel együtt, a
Szatmári Püspökség Egyházmegyei Műemlékkönyvtárába került. 82
76

77
78
79

ROZSONDAI 1978, 100-102, 69. tábla, 1, 3-6. bélyegző.
SCHMIDT 1928, 120; LESKIEN 1964, 370-372; ROZSONDAI 1974, 311-324; ROZSONDAI 1978, 109-110.
GELDNER 1968, 118-120.
ROZSONDAI 1978, 30.
FEJÉRPATAKY 1908, 37.
KARÁCSONYI 1923-1924, 1/412, 11/46, 96, 125, 199.
MUCKENHAUPT 1999, 41; SOLTÉSZ 1967, 129; EMŐDI 2013, 522.
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Ugyancsak magyar ferences kézen volt még a 16. században Laskai Osvát magyarországi
obszerváns ferences Biga salutisa. Göngyösi 1563-ban Szakolcán működött. Az 1570-es években
Csíksomlyón, majd 1583-ban Gyöngyösön volt gvárdián. Laskai prédikációit 1570-ben valószínűleg
éppen Csíksomlyón használta. További öt kötetét a gyöngyösi ferencesek könyvtára Őrzi. 83

Nicolaus de Lyra Postillájának egyetlen név szerint ismert olvasója Somlyai Miklós
testvér, a 17. századi jeles erdélyi ferencesek egyike. 84 Fráter Miklós életútja viszonylag jól
ismert. 1600 körül született Csíksomlyón. 1615-ben lépett be a rendbe, 1626 és 1627 között
Szegeden hitszónok. A magyarországi salvatorianus provinciától részben önállósult erdélyi
stefanita Őrség ügyeinek intézésében egész életútján át tevékenyen részt vett. Háromszor
volt Csíksomlyón gvárdián (1629-1640, 1644-1648, 1659-1661), közben az erdélyi
kusztódia vikáriusa, majd definitora. A moldvai missziós területen is működött. 1661.
október 21-én ölték meg a Csíkot feldúló tatárok. Könyvszerető, zenei műveltséggel
rendelkező ferences volt. A csíksomlyói könyvtárban további 18 kötetéről tudunk. 85 Nem
kizárt, hogy éppen ő szerezte meg a postillákat a csíki konvent számára.
Petrus Berchorius papi kézikönyve a 17. század derekán a katolikus egyházat és az iskolák
alapítását pártoló háromszéki Apor család egyik tagjának, Altorjai Apor András tulajdonában volt.
1650-ben Gyergyai János háromszéki esperesnek adományozza a könyvet. A Berchorius-kötet
korábbi, 1594. évi tulajdonosát, S. Laurentius Theodorust egyelőre nem tudjuk régióhoz kötni,
valószínűleg világi könyvgyűjtő volt.
1944-1948 között, megóvás céljából a ferencesek az ismertetett Ősnyomtatványokat további 114
könyvvel együtt a somlyói kolostor falába rejtették el, majd az 1985. évi kibontás nyomán, a
restaurálás után, a Csíki Székely Múzeum gyűjteményébe kerültek. 86

Irodalom
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BENEDEK 2000

BMC
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Ábel Jenő jegyzetei a csíksomlyói rendház könyvtárában. Kézirat a
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KARÁCSONYI 1923-1924, 1/422, 11/27, 62, 155; SOLTÉSZ 1967, 125; MUCKENHAUPT 1999, 41.
ÁBEL 10.
85
Kortársa, Kájoni János szerint „sok „. dicziretre és örök emlékezetre méltó dolgokat cselekedett, igen buzgó és
imádságos férfiú volt, akinek áldott az örök emlékezete". 18. századi rendtársa, Losteiner Leonárd „feddhetetlen
férfiúnak" nevezi és „a legbuzgóbb Miklós" névvel is említi. Elnyerte a „pater custodiae" megtisztelő címet is.
Mint csíksomlyói gvárdián restauráltatta a templomot és a kolostort, készÍttetett egy nagy oltárt, amelyet
„megíratott Szebeni Daniel finum képíróval". Brassóban egy kis hordozható orgonát vásárolt, Krakkóból „egy
szép 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. - Könyvtáráról:
MUCKENHAUPT 1999, 42. - Életrajzi adatait összefoglalta BENEDEK 2000, 51-103.)
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MUCKENHAUPT 1999, 27-36.
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a, l, (1498-1710), Katalógus, Csíkszereda, 2009. (A Csíki Székely Múzeum
gyűjteményei 1.)
Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae
asservantur, Ediderunt Géza Sajó et Erzsébet Soltész, ln colligenda
materia et identificandis incunabulis socii fuerunt Csaba Csapodi et
Miklós Vértesy, Vol. I-II, Budapestini, 1970.
Emődi, András, Gyöngyösi ferences könyvek XVI századi possessorai a
Szatmári Római Katolikus Püspökség Egyházmegyei Műemlékkönyvtárából,
IN 800 éves a Ferences Rend, Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti
hivatásáról és kulturális-művészeti szerepéről, Piliscsaba. (megjelenés előtt)
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OSzK-ban, jelzete Fol. Hung. 1525.
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MUCKENHAUPT ERZSÉBET
LEGÁTURI DE EDITURÁ ANTON KOBERGER iN COLECTIA DE
INCUNABULE A BIBLIOTECII FRANCISCANILOR DIN ~UMULEU-CIUC
Rezumat
Studiul prezinta noua legaturi de carte decorate in stil gotic, cu motive ornamentale caracteristice
artei legatoriei de carte din Nürnberg. Aceste legaturi, cunoscute in literatura de specialitate sub
denumirea de legaturi de editura Koberger, au fost realizate fie la comanda, fie in contul
renumitului tipograf, editor §i librar, sau in atelierul lui propriu. Anton Koberger a fost cel mai
fecund tipograf german §i cel mai mare editor al secolului al 15-lea. ln Nürnberg a fost proprietarul
unei tipografi, a unui depozit §i a unei librarii. Ca librar §i om de afaceri, probabil §i in speranta
obtinerii unui venit mai mare, s-a ocupat cu legarea adt a publicatiilor proprii, cat §i a altor
tipografi §i editori europeni. Cele noua legaturi de editura Koberger, detinute de Muzeul Secuiesc al
Ciucului, protejeaza incunabule, provin din biblioteca manastirii franciscane din Sumuleu-Ciuc
(Csíksomlyó), §i au intrat in coleqia muzeului in urma descoperirii §i restaurarii fondului de carte
descoperit in 1985.

ANTON KOBERGER'S PUBLISHER BINDINGS IN THE INCUNABLE
COLLECTION OF THE FRANCISCAN LIBRARY AT ~UMULEU-CIUC
Abstract
The study presents nine book-bindings, decorated in gothic style, with ornaments characteristic
to the binding-shop of Nuremberg. These bindings known in the literature as Koberger-bindings
were either custom made or made in the workshop of this famous typographer, editor and
librarian. Anton Koberger was the most fecund German typographer and the greatest editor of the
15'h century. ln Nuremberg he owned a press, a depository and a library. As a librarian and a
businessman, probably also in order to obtain a greater income, he dealt with the binding of his
own publications as well as those of other European typographers and editors. The nine Kobergerbindings hold incunables, are kept at the Szekler Museum of Ciuc and originate from the
Franciscan Monastery at Sumuleu-Ciuc (Csíksomlyó). They entered the museum's collection after
the discovery and restoration of a book-find from 1985.
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1. kép. Nürnbergi Koberger-kiadói gótikus bőrkötés (1. kötés, Ltsz. 6214)
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(2. kötés, Ltsz. 6217)
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3. kép. Koberger-makulatúra: Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV.
Pars 2. Nürnberg, Anton Koberger, post 2. Mart. 1491. (Ltsz. 6214, T 48c)
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a

1. tábla. Bélyegzőtáblázatok: a. 1. kötés, Ltsz. 6214. b. 2. kötés, Ltsz. 6217.
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a

b
2. tábla.

Bélyegzőtáblázatok:

a. 4. kötés, Ltsz. 6183. b. S. kötés, Ltsz. 6578.
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3. tábla.
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B élyegzőtáblázatok:

a. 6. kötés, Ltsz. 6647. b. 7. kötés, Ltsz. 6591.
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a

b

4. tábla.

Bélyegzőtáblázato k:

a. 8. kötés, T 92. b. 9. kötés, T 104.

255

A CSÍKSOMLYÓI GIMNÁZIUM TABELLÁJA (1774)

Szocs
" J'anos
A csíkszeredai levéltárban érdekes és ritkának mondható kimutatásra bukkantunk, mely a 18.
századi csíki középiskolai oktatás történetéhez fontos információkat szolgáltat. A dokumentumot
jelen közlemény végén másolatban bemutatjuk. 1
A latin nyelvű dokumentumot, mely 1774-ben készült, a jegyzék készítője tabellának nevezi, a
címe: Tabella Gymnasii Csik Somlyoviensis. A kimutatás kigondolója, összeállítója, valószínűleg a
somlyói gimnázium igazgatója vagy tanára a következő lépéseket, pontokat követte: megjelölte a
helyet, vagyis Csíksomlyót, majd az osztályok következtek, ezután a tanárok nevei és azok
társadalmi helyzete. Az összeállítást a legfelsőbb osztályokkal kezdte. Mi fordítva soroljuk fel
azokat.
A középiskola kezdő osztálya az alsó és felső párva2 volt Oatinul: major et minor parva). Ezt a
legalsó grammatikai osztály követte (Infima grammatices classis3). Ezt a két osztályt Borbély
Absolon atya tanította. Ő a ferencesek szigorúbb rendjének a tagja volt, vagyis somyói szerzetes.
A következő kapitulus, amelyet az összeállító kitölt: a tankönyvek felsorolása.
A középiskola kezdő osztályának (major et minor parva) tankönyvei ezek voltak: Emmanuel
Alvarusnak A névszóragozásról Írt könyve, A 14 parancsolat, a Rudimenta (Kezdetek?), Peter
Canisius jezsuitának a Katekizmusa, továbbá a Történelem könyvecskéjének első kötete (része).
Borbély Absolon oktatja az első grammatikai osztályt is. Az osztály által forgatott könyvek:
Emmanuel Alvarusnak A névszóragozásról Írt könyve, a Rudimenta melléklete (Sup(p)lementum
Rudimenta?), A 14 parancsolat, A latin nyelv gyökere (alapja), A történelem 2. könyvecskéje és P.
Canisius Kátéja. Megjegyzendő, hogy ezek a könyvek mind latin nyelvűek és kéziratosak voltak. A
felsorolt osztályokban Borbély Absalon összesen 209 tanulót oktatott. Nem lehetett könnyű dolga.
A középső grammatikai osztálynak 35 tanulója volt. Tankönyveik: Emmanuel Alvarus Regulák
(Szabályok) című könyve, Latin helyesírás (Ortográfia), A harmadik történelem könyvecske és P.
Canisius Kátéja.
A felső grammatikai osztály tankönyvei: Emmnauel Alvarus Syntaxis című könyve, Cicero
válogatott levelei, Díszes (.1 Syntaxis, A 4. Történelem könyvecske a királyságról (vélhetően a magyar
királyságról) és más tartományokról, P. Canisius Kátéja.
E két osztály tanára (tanítója) Kézdi Gratianus atya. Akik ezeket az osztályokat tanítják, azok a
római Hitterjesztés Szent Kongregációjától évente (?) 30 római scudot kaphatnak. A pénzösszeg
azonban nem érkezik meg rendszeresen a somlyói gimnáziumhoz.
A legfelső gimnáziumi osztályok Somlyón a poétikai és a retorikai osztályok. Tanáruk (tanítójuk) Ferentzi Vitus atya. Szerzetes ő is.
A poétikai osztály tankönyvei: Emmanuel Alvarus A prózaírás (Prózódia), A hexaméteres
versművészet, Cicero válogatott szónoklatai, Vergilius és Ovidius válogatott költeményei, Geográfia,
Poétikai história, P. Canisius Kátéja, P. Soarius Első és második retorikája.
1

CsLvT, F. 27/XXX/3/1774.
A párva, parvulus - kicsiny, rövid, kicsiség.
3
Gammatices classis - grammatikai, nyelvtani osztály.
2
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A retorikai osztály tankönyvei: Cyprianus Soarius Retorikája, Cicero válogatott szónoklatai,
Vergiliustól Aeneas, Horatius válogatott ódái, Egyházi történelem (kompendium), valamint P.
Canisiustól a Katekizmus.
Az összeállításban azt jelzik, hogy Ferentzi Vitus atyának a tanításért nem fizetnek semmit.
Kézdi Gratianus atya 60 rénes forintot kap a Lukács Mihály, volt csíki főesperes hagyatékából.
A retorikai osztályban 23, a poétikában 27, a felső grammatikában 40, a középső grammatikában
30, az infima grammatikában 35, míg a kis és nagyobb párvában 209 tanuló jár.
Mészáros István értékes adatokat közöl egy 18. századi tankönyvből. A poétikai részben azt
tanÍtották, hogyan írják az elégiát, az eposzt, az ódát, a lírai költeményeket és az epigrammákat.
A retorikai rész a prózairodalom elméletét és gyakorlatát tárgyalta. Klasszikus példák
kíséretében a szónoki beszéd, az elokvencia került itt terítékre. 4
A latin nyelvű szövegben az oktatás anyagi, pénzügyi alapjairól világosítanak fel (ezt a textust
Pap Levente fordÍtásában adjuk): „352 rénes forint időközi kamatra van kiadva. 750 rénes forint
nagyságos Haller Pál grófnál van, akitől sem a tőkét, sem a kamatot nem lehet megkapni. Ezt az összeget
korábban méltóságos Haller János, Erdély egykori kormányzója az iskolák építésére gyűjtötte össze. 5776
rénes (forint} és 10 és fél krajcár, amelynek jogos kamatjából kifizetik a Syntaxis tanár élelmét, amint
már említettük. 60 rénes (forint} szintén a szeminárium ellátására. (R.P. A szeminárium régense nem
rendelkezik sem ruházati, sem pedig étkezési pénzzel, vagy valamiféle fizetéssel.) A maradék összeget a
szeminarista diákok élelmezésére költik, akik nagyobb részt koldulásból élnek. Hasonlóképpen
(ugyanannylj a szakács és a két béres fizetése. Ezt az összeget tisztelendő P. Lukács Mihály, amint már
említettük, hagyta hátra Mezeinek, Borbély Istvánnak és Józsa Györgynek, azzal a bizonyos feltétellel,
hogy az ő rokonai, vagy az ezektől hátramaradott árvák a biztos vagyonból e/tartassanak. "

Irodalom
CSLVT
MÉSZÁROS 1988

Csíkszeredai Levéltár
F. 27/XXX/3/1774
Mészáros, István, Oskolák és iskolák, Budapest.
Szőcs János
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Románia

„TABELLA" GIMNAZIULUI DIN

~UMULEU-CIUC

(1774)

Rezumat
Lucrarea publica un document ce prezinta consiliul profesoral al gimnaziului din Sumuleu-Ciuc
(Csíksomlyó), numarul elevilor din fiecare dasa, manualele ~colare ~i conditiile financiare ale
desfa~urarii procesului de invatamant.

THE TABELLA OF THE GYMNASIUM AT

~UMULENI-CIUC

(1774)

Abstract
The study analyses a source from 1774 that presents the name of teachers, the number of pupils
by classes, the manuals of these classes and the material conditions requiered far the teaching
process at the Gymnasium of ~umuleni-Ciuc.

4

MÉSZÁROS 1988, 79.
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AZ ERDELYI HATARORSEG CSIKSZEKI ELEMI ISKOLAI
(1840-1847)
Vorzsák Orsolya
Az erdélyi határőrezredek német nyelvű éves iskolai jelentéseit 1840 és 1847 közötti időszakból
a Magyar Országos Levéltárban Őrzik. 1 Csíkszék területén sajnos alig maradt fenn levéltári forrás a
helyi határőriskolákról, néhány levelet, értékelést leszámÍtva. Jelen tanulmány a korábbi kutatási
eredményekre - elsősorban Szőcs János helyi elemi oktatással kapcsolatos munkáira - alapozva
tesz kísérletet Csíkszék elemi oktatási intézményeinek bemutatásra az említett időszakban. A
tanulmány egy nagyobb lélegzetvételű kutatás részét képezi, mely Csíkszék területén vizsgálja az
osztrák kulturális hatás nyomait a 18. század végétől a 19. század közepéig.

Az erdélyi

határőrség

A hosszú török uralom után visszanyert osztrák területek határvonalán a 18. század közepétől
megerősítették a Habsburg Birodalom határait. 1761-ben kezdődött meg az erdélyi határvonalak
2
megerősítése. Az erdélyi határőrvidék (1. ábra) a Vaskaputól Erdély dél-nyugati részén át Hunyad
és Alsó-Fehér megyét, a szászvárosi és szebeni székeket, a fogarasi körzetet, a Felső-Fehér megyét, a
brassói körzetet, Háromszék, Udvarhely és Csík székeket, valamint a tordai, Kolozs, Doboka
megyéket, a Besztercéhez tartozó radnai völgyet foglalta magába és északon a bukovinai határnál
végződött. Ezen kívül ide tartoztak még az Aranyosszék területén szórványosan elhelyezkedő
székely huszárezred települései is. 3 Az erdélyi határvidék területe az öt ezred szerint tagolódott,
ahol a határőr családok az Ún. provincialistákkal (azaz civilekkel) vegyesen laktak. 4
Az Első Oláh 5 Gyalogos Határőrezred területe volt a legnagyobb, magába foglalta Hunyad és
Fehér megyéket, a szászvárosi és nagyszebeni székeket, valamint a fogarasi és brassói körzetet is. A
Második Oláh Gyalogos Határőrezred ezzel szemben a legkisebb volt, Kolozs, Doboka megyéket
és a Besztercéhez tartozó radnai körzetet foglalta magába. Az Első Székely Gyalogos
Határőrezredet Csíkszék területén állÍtották fel, ide tartozott a gyergyói és kászoni fiúszék is. A
Második Székely Gyalogos Határőrezred Háromszék területén és az Udvarhelyhez tartozó Bardóc
fiúszék területén működött. A Székely Huszárezred mindkét székely gyalogezred, illetve az első
oláh ezred területén szétszórtan helyezkedett el, de ide tartoztak még egyes hunyadi, alsó-fehér
megyei, tordai és aranyosszéki helyiségek is.

1

Magyar Országos Levéltár (MOL), Erdélyi Kormányhatósági Levéltárak, Levéltárat nem alkotó fondok és
állagok, Az erdélyi országos közigazgatási hatóságok levéltárainak cumulus anyaga, F 293 A határőrség
iskoláinak működéséről készült kimutatások és összefoglaló jelentések (1840-1847).
2
Vö. BENIGNI VON MILDENBERG 1834, VII.
3
Vö. BENIGNI VON MILDENBERG 1834, 13.
4
Vö. BENIGNI VON MILDENBERG 1834, 14f.
5
1848-ig a források az oláh megnevezést használják a mai román megjelölés megfelelőjeként.
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1. ábra. Az Osztrák Birodalom erdélyi határvidéke6

6

PÁNDI 1997, 115.
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AZ ERDÉLYI HATÁRŐRSÉG CSKSZÉKI ELEMI ISKOLÁI {1840-1847)
Az erdélyi elemi oktatásra vonatkozó tanügyi

előírások

7

A Közönséges rendtartás falusi iskolák számára (továbbiakban Rendtartás) 1784-ben jelent meg
Nagyszebenben és kisebb módosításokkal érvényben maradt a 19. század közepéig. A Rendtartás
Johann Ignatz Felbiger (1724-1788) sagani apát és népiskolai főigazgató módszertana alapján
készült, melynek értelmében a községi iskolák felügyelete az erdélyi főkormányszék (gubernium)
hatáskörébe tartozott, de az iskolaépületek építése és karbantartása a helyi lakóközösségek feladata
volt. Az iskolamesterek valamely elismert erdélyi tanítóképző intézetből kerültek ki, ilyenek
Brassóban, Kantán, Csíksomlyón, Udvarhelyen, Marosvásárhelyen, Kolozsvárott, Fehérváron és
Szilágysomlyón működtek. Az iskolamester kizárólag tanítással foglalkozhatott, a kántor pedig a
hittan oktatását végezte. 8 A felbigeri módszertan előírásai szerint megkezdődött az iskolai tankönyvek nyomtatása a nemzetiségi nyelveken. A Révai Miklós-féle magyar ábécéskönyv 1782-ben
jelent meg Budán német-magyar tükörszerkezettel. 9
A Rendtartás meghatározta azokat a tankönyveket, melyekből az egyes tantárgyakat oktatni
kellett az elemi iskolákban, továbbá előírta, hogy télen a kilenc-tizenhárom éves tanulók, nyáron
pedig a hat-kilenc éves kisiskolások látogassák az iskolát, mivel Így összeegyeztethetőbb a
gyermekek oktatása a családok földművelési feladataival. A nyári iskola húsvéttól Szent Mihály
napjáig, a téli iskola pedig András-naptól húsvétig tartott, ezen kívül pedig a nagyobb tanulók
számára kötelező volt a vasárnap délutáni ismétlő iskola látogatása. 10
Az elemi iskolákat Mária Terézia idejében triviális iskoláknak, illetve nemzeti iskoláknak
nevezték, ahol a tanulók az írás, olvasás, számolás és hittani ismeretek alapjait sajácíthatták el saját
anyanyelvükön. 11 A Habsburg Birodalom területén egy 1780-as felmérés szerint 3848 triviális iskola
12
működött. Mint ahogy ez a Rendtartás bevezetőjében is olvasható, ezen intézményeknek legfőbb
célja a Habsburg Birodalom számára hasznos, művelt és engedelmes alattvalók nevelése volt. „Mivel
semmi sem szívügyünk annyira, mint az Isten által ránk bízott tartományoknak jóléte, és mivel szokásunk szerint ennek támogatására mindig is külön figyelmet fordítottunk, tudomásul vettük, hogy mindkét nemű ifjúság nevelése mint a legfontosabb alapja a nemzeteknek, különleges körültekintést igényel. "13
A határőrvidék ifjúságának megfelelő képzése emellett különösképpen fontos volt a központi
hatalom számára. Kitűnik ez egyrészt abból is, hogy a határőriskolák kincstári támogatással
működtek, ami jobb infrastruktúrát jelentett a községi iskolákhoz viszonyítva, és többnyire
ingyenes tankönyvekhez is hozzájuttatták a tanulókat. Az első erdélyi triviális iskolákat még a
Rendtartás előtt 1764 és 1766 között hozták létre. A két székely határőrezred területén ebben az
időszakban 154 helyiségben 6084 iskolaképes gyermeket vettek nyilvántartásba. 14 Általános
jelenségnek tekinthető, hogy a határőrvidékek területén alacsonyabb volt az analfabéták száma,
mint a Habsburg Birodalom más területein. 15
7

Allgemeine Schulordnungfür die deutschen Normai-, Haupt- und Trivialschulen in samtlichen Kaiserl. König/.
Erblandern, Wien, 1774; Közönséges Rendtartás a falusi iskolák számára, Nagyszeben, 1784, Ín: FAZAKAS 2006, 143.
Vö. FAZAKAS 2006, 143f. A 19. század közepét követően tanítóképzők működtek.
Vö. FAZAKAS 2006, 151.
10
Vö. FAZAKAS 2006, 145.
11
Vö. SZÁDECZKY 1908, 126.
12
Vö. SZÁDECZKY 1908, 150.
1.1 ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 1. „Da uns nichst so sehr, als das wahre Wohl der von Gott unserer

8

9

Verwaltung anvertrauten Lander am Herzen liegt, und wir auf dessen mögliche Beförderung ein bestandiges
Augenmerk zu richten gewohnt sind, so haben wir wahrgenommen, daft die Erziehung der ]ugend, beyderley
Geschlechts, als die wichtigste Grundlage der wahren Glücklichkeit der Nationen ein genaueres Einsehen allerdings
erfordere." (A szerző fordítása.)
14

15

Vö. FAZAKAS 2006, 151.
Vö. KOVÁCS 1988, 109.
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VORZSÁK ORSOLYA
A Rendtartás a következő pontok szerint szabályozta az elemi oktatást: 16
1. Minden tartományban állÍtassék fel egy iskolai bizottság.
2. Megkülönböztette az alábbi iskolatÍpusokat: Normális iskolák az iskolai bizottság székhelyén
működjenek egy igazgatóval, négy vagy öt tanÍtÓval, köztük egy katekétával. A normális iskolák a
többi iskola számára is zsinórmértékül szolgáltak: a nagyobb iskolák (Hauptschulen) nagyobb
városokban működtek, de triviális iskolák minden kisebb városban, vásárhelyen és vidéken is
léteztek.
3. Szabályozta az iskolaépÍtést.
4. Szabályozta az iskolaépületek oktatási célokat szolgáló berendezését is. „Annyi helyiséget kell

kialakítani, ahány tanító tanít az iskolában. Az iskolaépületet el kell választani az iskolamester
lakásától, hogy a nők, gyerekek és szolgák ne zavarják a tanítást. Ha pedig ez nem így van, akkor a nyár
folyamán egy új iskolaépületet kell építeni. Ennek költségeit a község állja. "17
•
5. Ah 1ttant
egy egy h'az1 szeme'ly a k ate k"1za'l'as mo'dszereve1o k tassa. JS
0

I

6. Minden gyerek hatodik és tizenkettedik életéve között iskolalátogatásra köteleztetett. 19
7. Az ismétlőiskolákban a fiatalok húsz éves korukig az evangéliumokat, az Újszövetség leveleit
o 1vassa'k es gya k oro l"'k
Ja az irast, az o 1vasast es a szamo l'ast. 20
8. Normális iskolákban a következőképpen alakult a tantárgyfelosztás: betűismeret és betűzés
(heti 11 Óra), olvasás (heti 11 Óra), írás (heti 16 Óra), helyesírás (heti 6 Óra), számtan (heti 11 Óra),
latin nyelv ( 6 Óra), természettudomány vagy háztartás (heti 6 Óra), földrajz és történelem (6 Óra),
rajz (heti 6 Óra), német nyelv, levélírás és írásbeli fogalmazványok gyakorlása (heti 5 Óra), mértan
vagy mechanika (heti 5 Óra), alapfokú katekizmus (heti 1 Óra), középfokú katekizmus (heti 1 Óra),
felsőfokú hitoktatás (heti 1 Óra), bibliai hitoktatás (heti 1 Óra), etika (heti 1 Óra), újszövetségi levelek
magyarázata (heti 1 Óra), a második olvasókönyv bevezetése (heti 1 Óra), magaviseleti szabályok
.
(heti 1 Óra), tanÍtÓnövendékek oktatása (heti 11 Óra). 21
9. A tankönyvekről: katekézis olvasókönyve minden gyermeknek kellett legyen, de a második
o 1vaso'k""onyv csa k nagyo bb tanu l'k
o szamara vo1t el"'
01rva. 22 A tanara k szamara el"'
01ras vo1t a felb"igen.
23
24
módszertan, valamint a tanári kézikönyv, ábécéskönyv a hozzá tartozó betűismereti táblácskával
és a silabizáló táblával, a négykötetes hittani olvasókönyv, a katekizmus és az Újszövetség. 25
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Függelékként megtalálható a Rendtartásban az a formanyomtatvány is, melyben a tanító a
tanulók szorgalmát írásos formában értékelte, továbbá azok a nyomtatványok, melyeket az
iskolamester a tanfelügyelőnek és a főtanfelügyelőnek küldött, hogy ők továbbítsák azt az iskolai
kna k .26
•
b1zottsago
I

16

ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 5f.

17

ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 8. „So viele Zimmer müssen eingerichtet werden, wie viele Lehrer in der
Schule unterrichten. Die Schulstube mufl von der Wohnung des Schulmeisters abgesondert stehen, damit die Weiber,
Kinder und Dienstleute den Unterricht nicht stören. Wenn es nicht so ist, mufl man im Sommer nach dieser
Verordnung ein neues Schulgebaude bauen. Die Kosten sollen von der Gemeinde getragen werden." (A szerző
fordítása.)
18
ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 11.
19
ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 12.
20
ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 18f.
21
ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 38.
22
ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 49.
23
FELBIGER 1775.
24
Anweisungfür Privatlehrer oder Hausinstruktoren.
25
ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 51.
26
ALLGEMEINE SCHULORDNUNG 1773, 52. Hasonló formanyomtatványokat használt a csíki körzeti iskolai
bizottság is.
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AZ ERDÉLYI HATÁRŐRSÉG CSKSZÉKI ELEMI ISKOLÁI (1840-1847}
A Ratio Educationis (1777 és 1806) és a Norma Regia (1782) tanügyi rendeletek birodalomszene
egyformán hangsúlyozták a német nyelv elsajátÍtásának szükségességét, mivel ennek ismerete a
fiatalok boldogulásának zálogát jelentette.27 A Norma Regia a Ratio Educationis Erdélyre
alkalmazott oktatási rendelete, mely elsősorban Erdély vallási sokszínűségére való tekintettel
különbözik a Ratiotól, de mindkettő főként a középiskolai oktatást szabályozza. 28
A nemzeti iskolák feladata pedig éppen abban állt, hogy felkészítse a tanulókat a magasabb
gimnáziumi osztályokra, ahol a hangsúly elsősorban már a latin nyelvű oktatáson volt, tehát
addigra a kisdiáknak már jól kellett beszélnie németül. 29 Ennek megvalósítása azonban különösen
azokon a vidékeken ütközött akadályokba, ahol a lakosság anyanyelve nem a német volt. A Ratio
megkülönböztette a kisvárosi iskolákat, a városi nemzeti iskolákat és a kiemelt nemzeti iskolákat a
30
jövendőbeli tanítók képzésére. A 17. és 18. században még az volt az általánosan elfogadott elv,
hogy mindenki képes tanítani, aki maga is elsajátÍtotta diákként az előín tananyagot. Az
iskolamesteri álláshoz a nemzeti iskolákból, vagy a latin iskolákból egyenesen a segédtanítóskodáson át vezetett az Út. 31 Csíkszék területén a legtöbb tanítót természetesen a csíksomlyói
ferences gimnázium nevelte ki, míg Udvarhely környékét az udvarhelyi jezsuita gimnázium látta el
iskolamesterekkel. 32

Csíkszéki elemi oktatás
A csíki iskolahálózat az eddigi kutatások szerint a 18. század végén nyomorúságos képet
mutatott, kevés és oktatási céloknak nem megfelelő iskolaépülettel, melyek egyáltalán nem
teljesítették a központi előírásokat. A tanítók bére is alacsony volt, és a minden tanuló számára
előín tankönyveknek gyakran csak a tanító volt binokában. 33
A helyi elemi iskolákban a magyar volt az oktatási nyelv, miután II. József idejében a német
oktatási nyelvet eredménytelenül erőltették. A 19. század közepére azonban a határőriskolák
Órarendjei és naplói (4-5. táblázat) arról tanúskodnak, hogy a tanulók párhuzamosan magyarul és
németül tanulták a legtöbb tantárgyat. A csíksomlyói ferences kisiskola oktatási színvonala
magasabbnak bizonyult, mint a környező falvak iskoláié, hiszen a ferencesek már eleve a
gimnáziumi tanulmányokra készítették fel a kisebb diákokat is, a gimnáziumi tanulmányok
előfeltétele pedig a biztos latin nyelvtudás volt. Fogarassy Mihály, az erdélyi normális iskolák
tanfelügyelője 1831-ben helytelennek tanotta, hogy a gyermekek már első osztályban latint
kezdjenek tanulni, még mielőtt magyarul és németül megtanulnának írni és olvasni. Éppen ezén
rendeli el, hogy a latin nyelvtanulást csak harmadik elemitől vezessék be. 34
A tanulók általában hat, hét év alatt végezték el az elemi osztályokat és gimnáziumi
tanulmányaikat tizenkét éves konól kezdhették el. Falusi iskolákban a tanév nem tanott tovább
négy-öt hónapnál, míg a gimnázium alsó tagozatán novembenől a következő év szeptemberéig. 35 A
somlyói kisgimnázium tanulólétszámát Szőcs János már feldolgozta, Így az ő statisztikái alapján
most csak egy rövid összefoglalót hozunk (1. táblázat) annak érdekében, hogy Csíkszék többi
elemi iskoláinak létszámát össze lehessen vetni a somlyói adatokkal.

27

28
29

30
31
32

33
34
35

RATIO EDUCATIONIS 1981, 1. Ratio, 64.
Vö. GÁL 2009, 158.
GÁL 2009, 63.
GÁL 2009, 68-71.
Vö. MÉSZÁROS ET AL. 2003, 104.
Vö. SÁV AI 2000, 232.
Vö. Szőcs 2009, 107.
Vö. Szőcs 2006, 309.
Szőcs 2006, 311.
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VORZSÁK ORSOLYA
Az elemi oktatás mindenkori feladata köztudottan az írás és olvasás megtanítása volt, de a
silabizálás (Syllabierung) régi módszere meglehetősen nehézkes volt, ezén három-négy évbe telt,
amíg egy gyermek megtanult írni, olvasni, de még az is megtönént, hogy valaki ennyi idő elteltével
sem uralta ezt a két alapkészséget. Az olvasás elsajádtását nagyménékben hátráltatta az is, hogy a
tanulók többségének a 18. század végén nem volt saját olvasókönyve. 36
1775-ben bevezették a jeggyel való osztályozást: az A nagyon jó előmenetelt, az a jót jelentett, a
p jelentése nem tisztázott, de emellett még optimus, bonus, eximus, diligens, mediocris és exiguus
minősítésekkel is jelölték a diákok eredményeit. A magaviseletet bonus, optimus, laudabilis,
exemplaris, tolerabilis, petulatus, puerilis, refractatio és vagabundus minősítésekkel jellemezték. 37
Evszám

1840

Tanulólétszám 140

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

131

119

111

95

66

92

-

1. táblázat. A csíksomlyói elemi iskola tanulólétszáma 1840 és 1847 között 38

A határőrvidéken

fellelhető

iskolatípusok

Az erdélyi határőrség iskoláit nagyrészt kincstári forrásokból tanották fenn és katonai felügyelet
alatt működtek, ugyanakkor a határőrség számon tanotta a helyi közösségek által működtetett
falusi iskolákat (Provinzialschulen) is. 39 Az a határőriskolák működtetését és ellenőrzését az erdélyi
főhadiparancsnokság a bécsi udvari hadi tanács felügyelete alatt végezte. Minden határőrezred
körzetében felállítottak egy iskolai bizottságot egy főhadnagy vezetésével, a körzeti tanfelügyelő
(Oberlehrer) és az ezredkáplán részvételével. A bizottság tagjai az egész éves iskolai ellenőrzések
mellett kötelesek voltak éves iskolai jelentéseket összeállítani a körzeti iskolákban megadott minták
szerint. Ezeket a részletes helyi jelentések az erdélyi főhadiparancsnokság összesítette
(Generalatsummarium és Hauptrelation) és továbbította a bécsi udvari hadi tanácsnak. 40 Jelen
tanulmány a helyi és összefoglaló jelentésekből a csíkszéki határőriskolákról kirajzolódó képet
hívatott bemutatni.
Az erdélyi határőrvidék népiskolái típusuk szerint nevelőintézetekre (Erziehungshauser), felső
iskolákra (Oberschulen), leányiskolákra (Madchenschulen), triviális iskolákra (Trivialschulen), községi
vagy téli iskolákra (Gemeinde- und Winterschulen) és ismétlő iskolákra (Wiederholungsschulen)
oszthatók fel. 41
A csíki és kászoni székely ifjak leginkább a kézdivásárhelyi, szamosújvári naszódi nevelőin
tézeteket (Erziehungshauser) látogatták, ritkább esetben magyarországi nevelőintézetekben (katonai
akadémiákon, orvosi intézetekben) kaptak magasabb fokú képzést. Az összesített adatok szerint
1842-ben 32 tanuló, 1843-ban 49 fő, 1844-ben 48 fő, 1845-ben 50 fő, 1846-ban 51 fő és1847-ben 51
csíki határőr tanult a felsorolt nevelőintézetek valamelyikben. 42 Ezekben az intézetekben - a
belovari 1781-es oktatási konferencián született döntés énelmében - felsőfokú katonai ismereteket
(pl. hadi építészetet) és matematikát tanulhattak a növendékek, 43 akik innen kikerülve többnyire
katonatiszti feladatokat láttak el.
36
37

38

39
40

41

Szőcs 2006, 316.
Szőcs 2006, 320.
Szőcs 2006, 322.
Vö. POTEN 1893, 105.
Vö. BENIGNI VON MILDENBERG 1834, 135.
BENIGNI VON MILDENBERG 1834, 136.

42

MOL, F 293, 2. csomó 1842. p. 36-37; 3. csomó 1843. p. 254; 4. csomó pp. 293-294.; 5. csomó p. 561; 6.
csomó pp. 276-277; 7. csomó pp. 218219.
43
Vö. POTEN 1893, 104.
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AZ ERDÉLYI HATÁRŐRSÉG CSKSZÉKI ELEMI ISKOLÁI {1840-1847}
A négy határőrezred főhadiszállásán (Csíkszereda, Kézdivásárhely, Orlát és Naszód) működő
iskolákban (Oberschulen) a birodalmi normális iskolák mintájára szerveződött az oktatás azzal
a különbséggel, hogy a határőrvidéken az elméleti és gyakorlati katonai oktatás is szerves részét
képezte a tananyagnak. Négy osztályban folyt az oktatás ezekben az iskolákban és az itt végzett
tanulók elméletileg a gimnáziumi továbbtanulásra is alkalmasakká váltak, a gyakorlatban azonban
ez számos akadályba ütközött (pl. a latin nyelvtudás hiányosságai miatt). A tanulók a szokásos
alaptantárgyak mellett természettudományt, földrajzot, történelmet és matematikát is tanultak itt.
Az itt oktató felső tagozatos tanító (Oberlehrer), aki egy személyben a körzeti tanfelügyelő tisztét is
betöltötte, évi 300 guldent (florenus) keresett. Mellette dolgozott még két alsó tagozatos tanító
(Unterlehrer), akik fejenként 180 guldent kerestek és egy segédtanító (Schulgehilfe), évi 60 gulden
.
k eresette1. E me 11 ett a h ittan
o k tatasat az ezredk'ap l'an vegezte. 44 Etto"l az a'lta l'anos el"'
01rasto'l e1terhetett az egyes iskolák tanári karának összetétele a helyi viszonyok függvényében. A csíki felső
iskolában három tanító foglalkozott három osztállyal és egy tanítónő a lánygyermekekkel (2.
táblázat), és az intézményt átlagosan 200 fiú és leány látogatta évente (3. táblázat).
A leányiskolák (Madchenschulen) mindig a felső iskolák részeként működtek Csíkszeredában,
Kézdivásárhelyen és Naszódon. Minden leányiskolában egy tanítónő tanított, ahol a lányok a
normális iskola alaptantárgyai mellett kézi- és házimunkákban is gyakorlatot szereztek. Külön
katekéták oktatták a hittani ismereteket.
1844-ből fennmaradt egy minősítő lista (Conduitenliste) hat csíki tanítóról és egy tanítónőről,
melyből kitűnik, hogy Szilágyi András, Lorenz Rummel, J akob Bruckmüller nagyon jól beszélt
németül, magyarul és latinul, míg Jakabos Valentin, Molnár Sámuel, András Ferenc magyarul jól
beszélt, de németül kevésbé. Klobucsár Mária tanítónő magyarul és németül egyaránt jól beszélt,
viszont elődjét, Theresia Schneidert (ill. Csekme) többször el akarják távolítani állásából a magyar
nyelvtudás hiánya miatt, végül betegségére való tekintettel nyugdíjazzák. 45
felső

I

I

I

I

Név

Ev

Osztály

Kor

Fizetés

König T raugott segédtanító

1840-1844

36-40

145 fl

Rummel Lorenz alsó tagozatos
tanító
Szilágyi András alsó tagozatos
tanító
Csekme Adám felső tagozatos
tanító
András Ferenc segédtanító
Finta Ferenc alsó tagozatos tanító

1840-1844

31-33

180 fl

1840-1844

1. osztály, alsó és felső
tagozat
1. osztály, felső
tagozat
II. osztály

36-40

180 fl.

1840-1847

III. osztály

36-42

300 fl.

1844-1847
1845-1847

1. osztály, alsó tagozat
1. osztály, felső
tagozat
II. osztály

25-27
28-29

60 fl.
180 fl.

30-32

180 fl.

32-34

150 fl.

27-29

150 fl.

Bruckmüller Jakob alsó tagozatos
tamto
Theresia Csekme tanítónő később
helyettesíti a rokkant Katona
Klobucsár Mária, tanítónő
I

1844-1847

I

f

1840-1842
1842-1847

leányiskola alsó és
felső tagozata
leányiskola alsó és
felső tagozata

2. táblázat. A csíkszeredai felső iskola tanítói 1840 és 1847 között

46

44

POTEN1893, 139-141.
Az 1844. október 10-i keltezésű minősítő lista a gyergyószentmiklósi parókiáról került elő, köszönet illeti
Szőcs Jánost a felkutatásáért.
46
MOL, F 293, 1. csomó 1840. p. 286; 2. csomó p. 67; 3. csomó p. 265; 4. csomó 232; 5. csomó p. 567; 6.
csomó 231; 7. csomó p. 149.
45
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Tanév

1840/41

1841/42

154

164

Fiúk

1842/43

1843/44

146

nm cs
adat

1844/45
138

1845/46
152

1846/47
155

1847/48
135

Lányok

39

39

32

-

45

46

37

36

Összesen

193

203

178

-

183

198

192

171

3. táblázat. A csíkszeredai felső és leányiskola tanulólétszáma 1840 és 1848 között 47

Az iskolai bizottság minden év végén egy összefoglaló táblázatot készített a tanulók tanulmányi
és magaviseletéről, melyet szintén mellékeltek az éves beszámolóhoz (4. és 5.
táblázat). Ezekből a minősítésekből az is kitűnik, hogy milyen tantárgyakat tanultak a határőrség
fiataljai, esetleg mely tantárgyak esetében mutatkoznak gyengébb eredmények. Minden évben
beküldték az aktuális Órarendeket is, melyek közül egy áll példaként (6. táblázat). Minden elemi
oktatási intézményben kiemelt figyelmet fordÍtottak a birodalomszerte egységes német kancelláriai
kézírás oktatására. Minden körzet kapott írásmintákat, melyeket a tanulóknak kifogástalanul le
kellett másolniuk és minden iskolából a tizenkét legjobb munkát csatolni kellett az éves
jelentésekhez. Példaként mellékelve található egy csíkszeredai tanuló írásmintája (2. melléklet).
A felbigeri normális oktatási módszernek megfelelő tankönyvek nyomtatása már a 18. század
végén elkezdődött, a kétnyelvű lakosság számára gyakran nyomtattak kétnyelvű (német és a helyi
lakosság nyelve) tükörszerkezetes ábécés és olvasókönyveket. Magyar nyelvterületen az első ilyen
munka, az 1782-ben kiadott Révai Miklós ABC könyvetskéje a nemzeti iskoláknak hasznára. (1.
melléklet). Feltételezhetően hasonló könyvből tanulhattak írni-olvasni a csíki kisdiákok is. A
beszámolók szerző nélkül, csak ábécéskönyvként tesznek említést erről a tankönyvtípusról.
eredményeiről

Osztályok

1. osztály,
alsó tagozat

Ima
Betűismeret

Betűzés

1. osztály,
felső tagozat

47

Osztályzatok/fő

Tantárgyak

Silabizálás
Olvasás német nyelven
Olvasás magyar nyelven
Német szépírás
Magyar szépírás
Fejben számolás alapjai
Számok írása és kiejtése
Helyes kiejtés
Erkölcstan
Hittan
Olvasás
Német szépírás
Magyar szépírás
Fejben számolás
Számolás számjegyekkel
A tÍz mondatrész megismerése

nagyon jó
13

11
11

17
17
12
12

8
9
15
14
8
10
11

Betűzés kívülről

9

Helyes kiejtés
Erkölcstan

-

jó

22
15
11
14
14

14
15
25
50
50
12
9
7
8
6
5
3
3
37
37

közepes
13

8

-

rossz

-

3
4
17
17
21

-

11

-

-

-

11

13
8
8
14
15
15
17

5
5
6
6
8
6
7
7

-

-

-

MOL, F 293, 1. csomó 1840. p. 286, 1841. p. 109; 2. csomó pp. 68-69; 4. csomó p.238; 5. csomó p. 567; 6.
csomó 231; 7. csomó p. 149.
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II. osztály

m.

Középső

katekizmus
4
9
Olvasás
Német szépírás
9
Magyar szépírás
9
Fejben számolás
1
Számolás számjegyekkel
4
Német nyelvtan
2
Helyesírás
2
Diktálás magyarul
Diktálás németül
7
Az alattvalók kötelességei
6
Helyes kiejtés
Erkölcstan
osztály
Nagy katekizmus
6
Bibliai történetek
7
Evangéliumok
7
Olvasás
7
Kancelláriai szépírás
8
Kurrens szépírás
8
Latin szépírás
7
Fejben számolás
10
Számolás számjegyekkel
4
Német nyelvtan
8
Helyesírás és diktálás németül
9
Helyesírás és diktálás magyarul
9
Az alattvalók kötelességei
7
Erdély földrajza
9
Bevezetés a méhészetbe
8
Fogalmazás
Kiejtés
Erkölcstan
1
4. táblázat. A csíkszeredai felső iskola fiú tanulóinak tanulmányi eredményei

Osztályok

48

1847-ből

6
10
5
5
10
11
9
11
9
7
4

5
1

7
3
9
4
7

8

-

-

2
1

2
1

-

-

1

1

-

-

2
5
5
4
3
2
3
1

2
5
5
4
3
3
3
1

-

-

(a szerző fordítása) 48

Osztályzatok/fő

Tantárgyak

.,

1. osztály,
alsó tagozat

12
7
13
13
9
9
7
10
11
13
9
28
28
12
12
13
12
12
12
13
8
11
7
7
8
11
8
11
20
20
19

nagyonJO

.,
JO

közepes

rossz

Ima

6

13

3

-

Kis katekizmus

-

-

-

-

Betűismeret

-

-

1

-

Betűzés

-

-

5

-

Olvasás

2

12

2

-

Szépírás németül

1

2

1

Szépírás magyarul

1

12

8

-

A fejben számolás alapjai

1

11

9

-

Számolás számjegyekkel

1

6

14

-

Kiejtés

-

-

Erkölcstan

-

-

-

MOL, F 293, 7. csomó pp. 144-145. A szerző által átszerkesztett és fordított táblázat.
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1. osztály,
felső tagozat

Alsó és felső
„.
tagozat, n01
kézimunkák

Hittan

7

7

-

-

Olvasás

9

-

-

Szépírás németül

-

5
9

-

-

Szépírás magyarul

-

14

-

-

A fejben számolás alapjai

-

14

-

-

Számolás számjegyekkel

-

14

-

-

Helyesírás és diktálás

-

14

-

-

Kiejtés

-

14

-

-

Erkölcstan

-

14

-

-

Kötés

13

22

1

-

Hímzés

3

32

-

-

Varrás

-

31

-

-

Szövés

-

31

-

5. táblázat. A csíkszeredai leányiskola tanulmányi eredményei 1847-ben (a szerző fordítása)

Osztály
Felső

Ora

8-9

tagozat
1. osztály

9-10

Hétfő

Kedd

Betűismeret,

Betűismeret,

betűzés,
silabizálás és
silabizálás és
olvasás
olvasás
Számolás
Fejben
számjegyekkel számolás

Szerda
Hittan

Betűismeret,

Csütörtök
meg'
ismerese

Betűk

Betűismeret,

silabizálás és
olvasás

3-4
Alsó
8-9
tagozat
1. osztály

9-10

és

olvasás
Hittan

Olvasás

Szépírás

betűzés,

Számolás
számjegyekkel

Hittan
ismétlés

Vakáció

Szépírás

Szépírás

A számjegyekkel és a
fejben való
számolás
alapjai
Szépírás

Hittan
ismétlés
Mondat-részek Nyelvi és
Mondatmagyarázata logikai
részek
gyakorlatok magyarázata
Betűzés
Számolás
Hittan
kívülről
számjegyek- ismétlés
kel
Olvasás

Olvasás

A mondatSzámolás
részek
fejben
megisme-rése
Hittan
Számolás
ismétlése
számjegyekkel
Olvasás

3-4

Szépírás

Szépírás

Szépírás

Az alattvalók Hittan
kötelességei
Fejben
Helyesírás és
számolás
diktálás

Német
nyelvtan
Szépírás

Hittan

9-10

Olvasás
számolás
Számolás
Szépírás
számjegyekkel
Német
Helyesírás
nyelvtan
Fejben
Szépírás
számolás

Vakáció

MOL, F 293, 7. csomó pp. 144-145. A szerző által átszerkesztett és fordÍtott táblázat
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silabizálás és
olvasás
Számolás
fejben

10-11 Gyakorlatok
2-3
Fejben

II. osztály 8-9

49

Betűzés

Szombat
Betűismeret,

Fejben
számolás

betűzés,

silabizálás és
olvasás

10-11 Gyakorlatok
Szépírás
2-3

Péntek
Hittan

49

Olvasás

AZ ERDÉLYI HATÁRŐRSÉG CSKSZÉKI ELEMI ISKOLÁI (1840-1847)
10-11 Gyakorlatok
Szépírás
2-3

m.

3-4

Olvasás

8-9

Fogalmazás

9-10

Hittan

osztály

10-11 Gyakorlatok
Olvasás
2-3

3-4

1. tagozat 8-9

Olvasás

Szépírás

Számolás
számjegyekkel
Erdély
földrajza
Bibliai
történetek

Olvasás

Német
nyelvtan

Szépírás

Nyelvtan
Hittan

Számolás
számjegyekkel
Helyesírás és Az
diktálás
alattvalók
kötelességei
Számolás
Fogalmazás
fejben
Helyesírás és Evangéliumok
diktálás

Szabad

Számolás
számjegyekkel
Erdély
történelme

Recht und
Dictandoschreiben
Szépírás

Az alattvalók
kötelességei

Betűismeret,

Silabizálás és
olvasás

Számjegyek
irasa

Számolás
fejben

Betűismeret,

Hittan
ismétlése

Hittan

Hímzés
Szabad

Hímzés
Számolás
silabizálás és fejben és
olvasás
számjegyekkel
Szépírás

Hittan

silabizálás és
olvasás
Hittan
ismétlése

A fejben
számolás
alapjai

betűzés,

I

I

Varrás
Számolás
számjegyekkel

Kötés
Szépírás

3-4

Szépírás

A fejben
számolás
alapjai
Varrás
A mondatSzámolás
részek
számjegyekkel
megisme-rése
Olvasás
Hittan
ismétlése
Kötés
Hímzés
Szépírás
Szabad

Olvasás és
betűzés
kívülről

Varrás
Helyesírás és
diktálás

9-10

Kézimunka
Hittan

Betűismeret,

silabizálás és
olvasás

silabizálás és
olvasás

10-11 Szövés
Szépírás
2-3

II. tagozat 8-9

Számolás
fejben

Számolás
Szépírás
számjegyek-kel

betűzés,

9-10

Számolás
fejben
Helyesírás és
számolás

Vakáció

Hímzés

Betűismeret,

Szövés
Számolás
fejben

Varrás
A nyelvtan
alapjai

Hittan

Olvasás

Kötés
Olvasás

Hímzés
Számolás
fejben és
számjegyekkel
Szépírás

Hittan
ismétlése
10-11 Szövés
Szépírás
2-3

Fejben
számolás
Varrás
Számolás
számjegyekkel

3-4

Diktálás

Szépírás

Számolás

Betűzés

Varrás

Hímzés

Varrás

Szövés

kívülről

Varrás

6. táblázat. A csíkszeredai felső iskola Órabeosztása, 1847. 50

50

MOL, F 293, 7. csomó pp. 151-152.
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A triviális iskolák (Trivialschulen) fenntartását szintén a kincstár intézte. 51 Ennek az

iskolatÍpusnak az elnevezése a középkori trivium (grammatika, dialektika és retorika) oktatására
nyúlik vissza, de ugyanakkor a közönséges, egyszerű elemi oktatásra is utal. Csíkban
Csíkszentmártonon működött triviális iskola, melyben 1840-ben indult meg az oktatás.
Fokozatosan növekedett a tanulók és az osztályok száma egészen két osztályig, melyek közül az
első osztály két tagozatra oszlott, ezért három tanító oktatott az intézményben. (7-8. táblázat)
Tanító neve
Jakabos Valentin
Segédtanító
Szilágyi András
Alsó tagozatos tanár

Evszám
1840-1847

Molnár Sámuel
Segédtanító

1842-1847

1840-1847

Osztályok
1. osztály, alsó és felső
tagozat
1. osztály, alsó és felső
tagozat
II. osztály
1. osztály, alsó tagozat

Életkor
20-27

Fizetés
60 fl

37-44

180 fl

21-26

60 fl

7. táblázat. A csíkszentmártoni triviális iskola tanítói 52

Tanév
Gyalogosok
Huszárok
Civilek
Összesen

1840/41
76
25
11
112

1841/42
82
24
15
121

1842/43
106
25
15
147

1843/44
129
27
19
175

1844/45
123
22
15
160

1845/46
108
15
16
139

1846/47
121
12
18
151

1847/48
nm cs
adat
-

8. táblázat. A csíkszetmártoni triviális iskola tanulólétszáma 53

A csíkszentmártoni triviális iskola tananyagát, Órabeosztását tekintve hasonlóan működött, mint
a csíkszeredai felső iskola, eltekintve attól, hogy a csíkszeredai iskolában harmadik osztály is
működött, míg csíkszentmártonon csak kettő. Az ezred kadétjai mindkét iskolában tartottak
katonai képzést, az alább található gyakorlatsor szerint, mely minden évben változott.
Gyakorlócédula 1844. július 23. Székely nevezetű kadét vezetésével, Dorschner főhadnagy
aláírásával: 54

„1. Egy magas rangú személy fogadása
2. A front változtatása jobbra igazodva és tüzelés
3. Palánk kihúzása és tüzelés
4. Frontmars akadályokkal teli terepen, felzárkózás és előrehaladás közben tüzelés, közben a front
felszabadítása
5. Frontmars és támadás bajonettel a védők részéről, akik a csapat jobb sorában helyezkednek el
6. Sorakozó
7. A front változtatása jobbra hátra szaladással
8. Frontmars manőver léptekkel, miközben felfejlődés dupla birodalmi-oszlopba és jobb szárnyra
felsorakozni
9. Tűz
10. Manőver léptekkel kettős birodalmi oszlopokba fejlődni. "

51

Vö. BENIGNI VON MILDENBERG 1834, 142.
MOL, F 293, 1. csomó 1840. p. 305; 1841. p. 87; 2. csomó. p. 88; 3. csomó. p. 246; 4. csomó. p. 247; 5.
csomó p. 577. 6. csomó p. 219; 7. csomó p. 129.
53
MOL, F 293, 1. csomó 1840. p. 305; 1841. p. 87; 2. csomó p. 88; 3. csomó. p. 246. 4. csomó. p. 247; 5. csomó
p. 577. 6. csomó p. 219; 7. csomó p. 129.
54
MOL, F 293, 4. csomó p. 286. A szerző fordítása.
52
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A csíkszeredai és szentmártoni iskolák tanmenetéhez hasonlóan oktattak a községi téli
iskolákban is (Gemeindeschulen, Winterschulen), csak az oktatás színvonala volt alacsonyabb és
többnyire két tagozatban zajlott az oktatás. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy a
lakóközösségeknek önerőből kellett megoldaniuk az iskolaépítést és annak működtetését. Ezért
szomszédos települések gyakran összefogtak és közösen tartottak fenn egy iskolát, melyekben
gyakran a kántor látta el minden tantárgy oktatását.
A vizsgált időszakban Csíkszék területén 39-40 községi iskola működött, melynek tanítóit és
tanulólétszámát a 9. táblázat összesíti.
Század

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Helység

Tanulólétszám

Tanítók
1840/
1841

1841/
1842

1842/
1843

1843/
1844

1844/
1845

1845/
1846

1847/
1848

Kászonaltíz

Dobos J Ózsef

187

179

192

187

196

19S

103

Kászonjakabfal
va
Kászonújfalu
Csekefalva
Kozmás

Balog Adam

89

92

87

90

8S

93

67

Bartok Antal
Szász Péter
Róka József
Szabó Ignác
1843-tól
Aikler (sic)Anton
Szép András
Barta Antal
Róka Ignác

17S
96
90

178
78
100

1S8
73
93

16S
S9
96

167
69
9S

161
60
108

12S
71
112

lSO
83
91
161

161
S7
73
83

1S9
70
74
61

14S
84
82
113

146
80
89
100

144
49
107
183

160
49
103
18S

Székely Alajos
Baka Áron
Szász Péter
Bogos Mihály

116
376
122
3S

S2
181
S8
S8

so

6S

67

77

80

191
60
46

-

-

-

74
43

48
S2

SS
6S

S7
62

Major János
Mihály János
Juhász János
Székely Antal
Ciriel Antal
Molnár Ferenc
Aichler J oseph

63
26
18
21
2S
43
162

49
19
17
16
30
S2
lSl

4S
16
20
13
30
S3
1S7

38
18
12
lS
30
Sl
172

so
18
22
16
36
S2
lSl

SS
20
26
27
34
61
16S

60
30
31
31
42
S9
181

Fazakas István
Aichler J ohann

78
llS

78
83

79
79

82
72

78
83

82
86

84
76

Aichler J ohann
Fazakas András

48

4S

SS

S3

60

64

66

Sl
33
3S

S4
48
S3

61
S8

so

70
67
S4

64
8S
S3

66
9S
72

71
103
73

66

so

so

39

so

60

61

Tusnád
Szentkirály
Szentimre
Szentsimon,
Csatószeg
Menaság
Szentgyörgy
Szentmárton
Csomortány,
Várdotfalva
Taploca
Szereda
Zsögöd
Szentlélek
Mindszent
Pálfalva, Delne
Borzsova,
Szentmiklós,
Szépvíz
Szentmihály
V acsárcsy és
Göröcsfalva
Dánfalva

1844-től

Madaras
Rákos
Madefalva

Csicsó

Székely István
Aichler J ohann
László András
Salamon Elek
1846-tól
Páál György
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8.

N agyboldogass Aichler Alexander
zony
Keresztes J Ózsef

154

174

190

219

184

287

187

98
100
153
119
69

78
100
97
99
59

90
98
109
110
59

99
100
212
67
50

93
104
122
101
48

100
103
123
111
43

102
106
154
125
51

83

69

75

103

152

105

192

69
155
109
186
136
3986

95
140
34
193
173
3406

62
161
80
202
166
3476

92

118
87
199
173
3495

86
151
128
185
167
3533

76
152
154
218
167
3849

108
134
144
215
173
3833

1844-től

9.

Szenttamás
Szentdomokos
Gyergyóújfalu
Csomafalva
Kilyénfalva

Szőts József

Kristály Márton
Gaál István
Partik Ferenc
Dézsi J Ózsef
Marthy Lukács
1844-től

10.

Gyergyószent
miklós

Kocsis Mihály
Róka József
1844-től

11.
12.

T ekerŐpatak
Alfalu
Szárhegy
Ditró
Remete
Összesen

Székely Tamás
Török Antal
Brassai József
Benkes István
Gergely János

9. táblázat. A csíkszék1 községi iskolák tanítói és tanulólétszáma55

Az ismétlő iskolák (Wiederholungsschulen) látogatása olyan fiatalok számára volt előírva, akik az
elemi iskolákba már nem jártak. Ők vasárnaponként ott ismételték az a korábban tanultakat. 56
Iskolaköteles korban körülbelül a fiúk nyolc-kilencede és a lányok fele részesült iskolai oktatásban a
teljes erdélyi határőrség területén. 57 A tanulók nyilvános vizsgái félévente zajlottak és a legjobb
' vegen
' ' juta
. 1om ban reszesu
'
"lte k .58
tanu1o, k ev
A kimutatásokban gyakran szerepelnek az Ún. provinciális iskolák (még ha hiányos adatokkal
is), melyek helyi viszonylatban az egyházi fenntartású intézményeket vagy más magániskolákat
jelentették. Ide tartozott a csíkszentgyörgyi elemi iskola, a csíksomlyói ferences elemi iskola és
gimnázium, a gyergyószentmiklósi kétosztályos német iskola és a szárhegyi ferences latin iskola is.
Ezekben az intézményekben jelentősen emelkedett a tanulólétszám a vizsgált időszakban (10.
táblázat).
Tanév

1840/41

1841/42

1842/43

1843/44

1844/45

1845/46

1846/47

Tanulólétszám

323

281

306

368

410

394

487

10. táblázat. A csíkszéki provinciális iskolák tanulólétszáma 1840 és 1847 között 59

Az összes határőriskola adatait összefoglaló táblázatok lehetőséget adnak az öt ezred területén
összeírt tanulólétszám összehasonlítására (11. táblázat). Az ismétlő iskolák adatai hiányoznak az
összesítésből, mert nem minden ezred nyújtott be azokról adatokat. Ahogy a grafikonokon is
látható, a román és székely ezredek iskolalátogató tanulóinak száma összesen 4000 és 5000 fő között
mozgott, míg az iskolaköteles gyermekek száma 6000 körüli volt. Átlagosan tehát az iskolaképes és
55

MOL, F 293, 1. csomó 1840. p. 290 a-d; 2. csomó pp. 33-35.; 3. csomó p. 25; 4. csomó p. 253.; 5. csomó p.
543.; 6. csomó p. 233.; 7. csomó pp. 172-174. A táblázatokat összesítette és átírta a szerző.
56
Vö. BENIGNI VON MILDENBERG 1834, 145.
57
BENIGNI VON MILDENBERG 1834, 145.
58
Vö. VORZSÁK 2011, 149f.
59
MOL, F 293, 1. csomó 1840. p. 288; 2. csomó p. 111; 4. csomó p. 290; 5. csomó p. 557; 5. csomó pp.
272-273; 6. csomó pp. 218-219.
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-köteles gyermekek háromnegyede járt valamilyen elemi oktatási intézménybe az erdélyi határőrség
területén és ez az arány alig változott a vizsgált periódus alatt (2-3. ábra)
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1. Székely
ezred
II. Székely
ezred
1. Román
ezred
II. Román
ezred
Székely
huszárezred
Összesen

5199 4426 6135 4961 6332 5194 6380 5057 6532 4956 6292 4990 6315 4965
4144 2829 4056 3048 3868 2969 4244 2967 3801 2890 4310 3083 4340 3028
4994 4029 4966 4164 5072 4150 4851 4012 4631 3980 4630 4174 4796 3944
648

335

661

363

750

260

233

248

746

257

734

294

783

319

21447 15799 21983 16267 22025 16391 21830 16122 21859 15953 21951 16733 22142 16491
11. táblázat. Generalat-Summarium, az erdélyi határőrezredek népiskoláinak tanulólétszáma 60
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2. ábra. Iskolaképes (Schulfahige) és iskolalátogató tanulók (Schulbesuchende) száma
az erdélyi határőrség népiskoláiban" 1

60

MOL, F 293, 1. csomó 1841. p. 239; 2. csomó p. 2.; 3. csomó p. 208.; 4. csomó pp. 165-169.; 5. csomó pp.
223-227.; 6. csomó pp. 159-160.; 7. csomó pp. 306-307. ,,lm letzten ]ahr (1847) fehlt das
Generalatsummarium, es gibt nur eine einfachere Tabelle, die warscheinlich auch die Daten der
Wiederholungsschulen enthalt."
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3. ábra. Az erdélyi határőrség iskoláinak tanulólétszáma ezredekre bontva 62

Következtetések
A levéltári források elemzésének eredményeképpen megállapítható, hogy a csíki határőrezred
elemi iskoláiban 1840-től 1847-ig magas arányú volt a német nyelven oktatott tantárgyak száma.
Szinte minden magyar nyelvű tantárgynak megvolt a megfelelője német nyelven is. A csíki
kisdiákok anyanyelvük mellett tehát németül és latinul is tanultak írni és olvasni ebben az
időszakban. Természetesen az oktatás gyakorlati megvalósulásában eltérő lehetett a német nyelvű
tantárgyak hiánya, ha tekintetbe vesszük a csíkiak ellenszenvét a német nyelvtanulással
kapcsolatosan, 63 valamint azt, hogy a tanügyi rendeletek maradéktalan betartása manapság sem
valósul meg. A statisztikák mindenesetre azt bizonyítják, hogy az Osztrák Birodalom ezen keleti
szegletében is - ahol nemzetiségi szempontból homogén összetételű magyar lakosság élt - az
osztrák oktatáspolitika már elemi szinttől kezdve szorgalmazta a német nyelvoktatást.
A helyi adatokban és beszámolókban a bécsi oktatáspolitika másik fontos célkitűzése is
tükröződik: a tanulólétszám növelése. Ezek a törekvések azonban csak hosszú távon hoztak
maradandó eredményeket, hiszen a grafikákon látható, hogy a tanulólétszám évről évre szinte alig
emelkedik. Ennek oka a helyi beszámolók szerint elsősorban abban keresendő, hogy a szegényebb
székely családoknak túl nagy anyagi terhet rótt a vállukra gyermekeik iskoláztatása. A bécsi
források ezzel ellentétben a tanulók jelentős részének távolmaradását az iskolapadtól a székelyek
tanulással kapcsolatos ellenszenvével magyarázzák.
Nem utolsó sorban pedig a fennmaradt iskolai beszámolóknak köszönhetően arról is képet
kaphatunk, hogy a határőr státusz milyen előnyökhöz juttatta - a már ismeretes hátrányok mellett
- a csíki kisiskolásokat, hiszen a német nyelvoktatás, a katonai oktatás szorgalmazása, a
tanulólétszám növelésére vonatkozó erőfeszítések, a részben ingyenes oktatás és az ingyenes
tankönyvek mind az osztrák felvilágosult abszolutizmus azon eszméjét szolgálták, mely szerint az
iskola a haza számára hasznos alattvalókat, jó katonákat kell képezzen.
61

MOL, F 293, 1. csomó 1841. p. 239; 2. csomó p. 2.; 3. csomó p. 208.; 4. csomó p. 165-169.; 5. csomó p.
223-227.; 6. csomó p. 159-160.; 7. csomó p. 306-307. Az utolsó, 1847-es évből hiányzik a GeneralatSummarium, csak egy összesített táblázat maradt fenn, mely feltehetően tartalmazza az ismétlő iskolák adatait is.
62
MOL, F 293, 1. csomó 1841. p. 239; 2. csomó p. 2.; 3. csomó p. 208.; 4. csomó p. 165-169.; 5. csomó p.
223-227.; 6. csomó p. 159-160.; 7. csomó p. 306-307. Az utolsó, 1847-es évből hiányzik a GeneralatSummarium, csak egy összesített táblázat maradt fenn, mely feltehetően tartalmazza az ismétlő iskolák adatait is.
63
Vö. VORZSÁK 2011, 151f.
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~COLILE ELEMENTARE ALE REGIMENTELOR DE GRANITÁ DIN SCAUNUL

CIUC (1840-1847)
Rezumat
Rapoartele §colilor elementare ale regimentelor de granita din Scaunul Ciuc din perioada 18401847 se pastreaza in Arhivele Nationale Maghiare din Budapesta. Studiul face parte dintr-un proiect
mai amplu de cercetare, care analizeaza influentele culturale austriece pe teritoriul Scaunului Ciuc
de la sfaqitul secolului al 18-lea pana la mijlocul secolului al 19-lea. Pe haza cercetarilor anterioare,
lucrarea face o prezentare generala a §Colilor elementare din Ciuc.
Statisticile dovedesc ca, §i in partea de rasarit a Imperiului Austriac, cu o populatie omogena
maghiara, politica invatamantului austriac urmarea predarea limbii germane ind din §Coala
elementara. Un alt scop a fost marirea numarului elevilor din §Colile elementare ale regimentelor de
granita. T otodata, rapoartele refl.ecta avantajele §i dezavantajele statutului de granicer, ce deriva din
predarea limbii germane, incurajarea invatamantului militar, invatamantul in parte gratuit,
manualele §COlare gratuite, ca expresie a politicii educationale a absolutismului iluminat austriac.

THE ELEMENTARY SCHOOLS OF THE FRONTIER GUARDS OF CIUC SEAT
(1840-1847)
Abstract
The school-reports of the Transylvanian border regiments between 1840 and 1847 are preserved
in the National Archives of Hungary. The present study makes an attempt to present the elemental
educational institutions of Ciuc Seat in the mentioned period, making use of earlier research results,
too. The study takes part of an extended research project that analyses the Austrian cultural effects
on the Ciuc Seat area from the end of the 18'h century until the middle of the 19'h century.
Statistics prove that the Austrian educational policy promoted teaching of the German language
even in this eastern corner of the empire - with a homogeneous Hungarian population - starting as
early as elementary levei. The other important objective of the Austrian educational policy, to
increase the number of pupils, is reflected in the local data and reports. Last, but not least, the
school-reports draw us a clearer image of the frontier guard status, its benefits and disadvantages in
the elemental education.
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1. melléklet. Révai Miklós, ABC könyvetske a nemzeti iskoláknak hasznára/ ABC Namensbüchlein

zum Gebrauch der Regionalshulen, Ofen, 1816. 2-3. (a szerző felvétele)
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2. melléklet. Magyar Országos Levéltár (MOL), Erdélyi Kormányhatósági Levéltárak, Levéltárat nem alkotó fondok és
állagok, Az erdélyi országos közigazgatási hatóságok levéltárainak cumulus anyaga, F 293 A határőrség iskoláinak
működésérő l készült kimutatások és összefoglaló jelentések, 1840-1847. 1. csomó 1841. p. 97. (A szerző felvétele)
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GYERMEKFOLKLÓR KŐRISP ATAKON
P. Buzogány Árpád
A

településről

Kőrispatak (hivatalos román neve 1920 után Cri§eni) falu közigazgatásilag a Hargita megye
nyugati csücskében levő Etéd községhez tartozik. A Küsmöd-patak teknőszerű völgyében, a patak
két oldalán, észak-déli irányban terül el. Szomszédos települések: északra Csokfalva, északkeletre
Etéd, délkeletre Firtosmartonos és Gagy, délre Kissolymos, dél-délnyugatra Bözöd, nyugatra a
felszámolt Bözödújfalu. Legközelebbi városok: dél-délnyugati irányban Erdőszentgyörgy (12 km),
délkeletre Székelykeresztúr (autóúton kb. 30, légvonalban kb. 12 km). A megyeközponttól,
Csíkszeredától közel 100, a községközpont Etédtől 8 kilométerre található.
A falu területén őskori (cserepek), kőkori, 1 bronzkori (cserepek, őrlőkődarab, pattintott kő),
népvándorlás kori (cserepek), középkori (csempe- és edénytöredék) régészeti leleteket gyűjtöttek a
szakemberek terepbejárásaik alkalmával. 2
A szájhagyomány szerint az első település a mostani falutól lennebb, délkeleti irányban, a
Küsmöd-patak bal partján volt. Erre utal a Diósfala határnév. A helyváltoztatás okául az ellenség
támadását jelölik meg. Egy monda szerint a falura támadó tatárokat Dömös vitéz (e családnév ma is
fellelhető a faluban) vezetésével visszaverték. Első írásos említése 1566-ból való, amikor
Keorijspatak alakban bukkan fel (a János Zsigmond erdélyi fejedelem hadában híven szolgált lófők
lajstromában „keörijspataki" Ferenczij Mátyás, Gotharth Imre és Pál lófők nevét olvashatjuk). 3
1567-ben Keörwspatak, Kerespatak, 4 illetve egy összeírásban Keórwspatak 5 néven szerepel. 6 1712ből való a mai helyesírást leginkább megközelítő Körispatak 7 alak, illetve 1603: Keórispatak, 1604:
Kőrispatak. A -falva utónévvel ellátott alak is előfordul: Keoreos patak falua (1634), Keőrispatakfalua
(1633). Az Ótörök eredetű kőris szó, amely fáról a falu is a nevét kapta, már 1055-ben írott
formában (keurus, később kewris) előfordul. 8 Gazdaságtörténete szempontjából jelentősek az
1640-ből és 1666-ból fennmaradt falutörvények.
Az 1989-es változások után új fejezetet Írnak a település történetében. Civil szervezeteket
jegyeztettek be (Szalmakalap-készítők Hagyományőrző Egyesülete, Állattartó Gazdák Egyesülete,
Firtostető Egyesület), melyek helyi programokat szerveznek, külföldi vendégek keresik fel a
szalmafonásról ismert falut, a fiatalok közül többen felsőfokú tanulmányokat folytatnak, a
közösségi élet megújult.

1
2

MAGYAR NAGYLEXIKON, 442.
BENKŐ 1992, 103-108.

3

SZOKL. 11, 200.
CORIOLAN 1966, 176.
5
SZOKL. 11, 219.
6
JAKAB, SZÁDECZKY 1994, 268.
7
SZOKL. I, 78, 182.
8
A MAGYAR NYELV, 618.
4

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 283-296
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P. BUZOGÁNY ÁRPÁD
Az első hivatalos magyarországi népszámlálás 1768-ban a faluban 619 lelket tüntet fel (307 férfi,
312 nő, 135 házban összesen 145 család lakott),9 1850-ben 1099, 1857-ben 961, 1869-ben 1111, 1880ban 1096, 1890-ben 1200, 1900-ban 1229, 1910-ben 1313 lakosa volt, 1920-ban 1166, 1930-ban 1084,
1941-ben 1200, 1956-ban összesen 1223 (Kőrispatakon 1185, ehhez hozzá kell számítanunk a
tanyákat: Barcsa 22, Csihányos 7, Nagyvölgy 9 lélekkel), 1966-ban 1051 (ebből Barcsa 15,
Nagyvölgy 4), 1977-ben 851. Az 1992-es népszámláláskor pedig 729 (ebből 709 magyar, 16 cigány és
4 román), 2002-ben pedig 695 lakója volt a településnek. 2008-ban az egykori tanyák közül csupán
Nagyvölgynek van egyetlen lakója.
Kőrispatak lakosainak döntő többsége székely-magyar. Bár mindenki magyarul beszél,
megkülönböztetünk: a.) - magyarokat (a cigány kategória antonimájaként), a lakosságnak több
mint fele; b.) - Ún. házicigányokat (a cigányok nagyobb része), a 19. század eleji környékbeli egyházi feljegyzésekben újparasztoknak is nevezik, tudtunkkal kb. másfél évszázada kerültek a vidékre,
más környékbeli említésekből következtetve; és c.) - sátoros cigányokat, romákat. A 2002-ben
végzett családlapos felmérések szerint az akkori 662 lakosból 395 (59,66 %) magyar, 250 (37,76 %)
cigány, 3 román (0,45 %), 14 gyerek vegyes házasságból született (2,11 %). 10
Kőrispatak

és vidékének nyelvjárása

A település és vidékének nyelvjárását sem lehet egyetlen meghatározó nyelvi jelenséggel
jellemezni, ugyanis a Székelykeresztúr és környékére általánosan jellemző ö-zés mellett más is
megfigyelhető, még ugyanazon személy beszédében is fellelhető az e-zés (megyek, teszek, veszek
helyett menyek, teszek, veszek), valamint a rövid illabiális a (kaszál, kapál, magát, hagymát helyett
kaszál, kapál, magát, hagymát stb.), meg az egész Székelyföldön megfigyelhető általánosabb o-zás
(házakat, kapákat helyett házakat, kapákat), esetenként a diftongizálás. Kőrispatakról keletre, a
Gagy patak völgyében, Csekefalván, Szentábrahámon, Magyarandrásfalván, Gagyban és
Székelykeresztúron az ö-zés az uralkodó (töszök, öszök), egyes szavakban az á-zás; Kismedeséren és
Firtosmartonosban az ö-zés egyfajta változata, tk. az e-zés ö-zéssel keveredik: eszök, teszök;
Énlakán az irodalmi nyelv és az ö-ző nyelvjárás; Etéden az e-zés és ö-zés, Bözödön az ö-zés és az
irodalmi nyelvváltozat, Bözödújfaluban az irodalmi nyelv használata jellemző. Minden környékbeli
falura, így Kőrispatakra is jellemző a kisebb mértékű á-zás - az a-á kapcsolatban rövid illabiális a
használata (csak bizonyos helyzetekben, pl. halál helyett halál). Az e-e megfelelésben pedig a zárt e
használata figyelhető meg: hegy-hegy, szereda-szereda, vettem-vettem stb. Kőrispatakra is jellemző
a záródó jellegű diftongizálás: Óu, őü, éi (vóut, nyóuc, jóu, néigy, kéik stb.).

Népköltészet
A környék népköltészete gazdag, bár ez nem tükröződik az eddig megjelent gyűjteményekben.
Kriza János dalt, balladát, Orbán Balázs mondát közölt, Vikár Béla, Mailand Oszkár, Lajtha László,
Kallós Zoltán, ifj. Fodor Béla stb. gyűjtöttek a vidéken. 11 Ráduly János kibédi gyűjtéséből közölt
népballadákat 12 és találós kérdéseket. 13 Az 1980-as években végzett gyűjtés 14 eredményeként
állÍtható, hogy a település ma is számba jöhet, mint lehetséges gyűjtőpont. Az akkor rögzített
anyag 15 tanúsítja, hogy csaknem minden műfaj ismert és élő, és a gyűjtő gazdag anyagot rögzíthet
ma is. Megállapítható, hogy a falu fekvése, életmódja, az egy helyben tartózkodást feltételező
9

idézi DANCS 2001.
JAKAB 2004, 189.
11
ld. MITRULY 1974.
12
RÁDUL Y 1975.
13
RÁDULY 1990.
14
Jd. BUZOGÁNY 1991.
15
vö. P. BUZOGÁNY 2001, illetve P. BUZOGÁNY 2004.
10
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gazdálkodó életmód nem jelenthetett mesterséges zárt a népköltészeti termékek szabad áramlását,
terjedését illetően, illetve a kommunikálás - természetesen - kétirányú, habár a gyűjtés során
inkább az átvétel követhető figyelemmel.
Az átvétel/átadás alkalmai többnyire teljesen véletlenszerűek; az alkalmat mindig megragadták
egy-egy ismeretlen alkotás elsajátítására, kiegészÍtésére. A tanulás leggyakoribb alkalmai:
- közösségi alkalmak: mulatságok (eljegyzés, lakodalom, keresztelő, névnapok, bálok), vásárok
stb.
- katonaság, szolgálás (távolabbi vidékeken)
- fontos még az iskola (a népköltészeti műfajok helyet kapnak a mindenkori tankönyvekben), a
rádió, a nyomtatott szöveg (gyűjtemények), kisebb mértékben a tévé és újabban a mágneses
információhordozóra történő hangfelvételek hatása. A hanglemezek, előadások, újabban a televízió,
a tévéműsorok ugyancsak széles körben terjesztették a különböző vidékek népköltészeti alkotásait.
A helybeli cigány zenészeknek aktív szerepük volt a mindkét irányú terjesztésben, hiszen
gyakran zenéltek a környékbeli falvakban. Kőrispatak és környéke népzenéjének, illetve
népköltészetének zeneközpontú tanulmányozásában felhasználható a Pátria-sorozatban (az
Akadémia által 1936-ban indított, majd a Rádióba átkerült reprezentatÍv néprajzi felvételezési
program keretében a negyvenes években az anyaországhoz visszakerült erdélyi, felvidéki,
kárpátaljai falvakból érkező énekesek, hangszeres együttesek lemezei, pl. Szék, Kőrispatak, Áj,
Gyimes, Bözöd, Szentegyházasfalu, Nagydobrony stb.) megjelent zenei anyag. 16 (Zenélnek: Kristóf
Vencel prímás, Szolokma, Gábor Dénes kontrás, Péter Sándor bőgős, Gábor Gyula cimbalmos,
Kőrispatak, gyűjtötte Lajtha László, 1944 - lásd az MTA Zenetudományi Intézet On-line
adatbázisok, Publikált népzenei hangfelvételek internetes adatbázisa címen, forrás:
http://db.zti.hu/24ora/dalok.asp?VBSdbClickClass _ 1= VBSdbGridFirst, illetve még a Magyar Tudományos Akadémia 175 éves születésnapja alkalmával rendezett Nagy kezdeményezések az
Akadémián című ülésszakon 2000. november 6-án Domokos Máriának A magyar népzene összkiadása és a Magyar Tudományos Akadémia címmel elhangzott előadásának bővített, írott
változatát 17 és Lajtha László kőrispataki gyűjtéséből kiadott munkát. 18 (Sajnos a Lajtha által
lejegyzett szövegek, valamint az adatközlőkre vonatkozó adatok elvesztek még a megjelenés előtt, a
háborúban.) Pávai István, a Magyar Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa 1993-ban
végzett zenei gyűjtést a faluban. 19 Pálffy Gyula20 a táncházas nemzedék által 1973 Óta gyűjtött, 16
mm-es filmfelvételeknél Kőrispatakot is említi.
A külvilággal kialakított rendszeres, hosszabb ideig tartó és véletlenszerűen létrejövő, rövid,
esetleg egyszeri kapcsolatok egyben a szellemi termékek, a népköltészeti alkotások terjedésének,
áramlásának irányvonalait is jelzik. A szellemi termékeket értékként kezelték mindig is.
Adatközlőim közül többnek is van terjedelmes dalosfüzete (Papp Józsefné Antal Juliánna, Tóth
Ferencné Palkó Magda, Kapusi Gáspár), sokan meg azt panaszolták, hogy régi verseskönyveik,
vőfélyverses, illetve dalosfüzeteik közön-kézen "ellettek", eltűntek valahová, nyomukra sem
bukkannak. Kapusi Gáspár saját vőfélyverseit tartalmazó füzetét más faluba is kérték kölcsön. Az
ilyen irányú tudás - a gazdasági (vagyoni) helyzettől függetlenül - tulajdonosának rangot, bizonyos
fajta tekintélyt szavatolt a falu társadalmi életében. Birtoklói a közösségi élet, a személyek közötti
kapcsolatok befolyásolói, irányítói voltak/lehettek, mások alárendeltségi helyzetükből kifolyólag
hallgattak rájuk, sőt igyekeztek kedvükbe járni. Ilyen irányú tudás hiánya károsan befolyásolta az
Pátria, mag;yar népzenei gramafonfelvételek, Budapest, 2001, kiadó: Fonó Rekords, szerkesztő Sebő Ferenc.
DOMOKOS 2001, Id. még: http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho010505.htm
18
LAJTHA 1955.
19
ld. Pávai István honlapját, forrás: http://www.pavai.hu/index.php?menu=68
20
Pálffy Gyula, Rövid összesítés a mozgóképg;yűjtemény g;yarapodásáról a táncházmozgalom kezdetétől napjainkig,
forrás: http://www.zti.hu/tanc/tanchaz.htm
16
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egyén-közösség kapcsolatot; birtoklása könnyebbé tette a beilleszkedést az új környezetbe, státusba
(pl. gyermek-legény; fiatal-házas), új viszonyok kialakításának is alapját képezhette. A falu
népköltészetére vonatkozó ismeretek, adatok részint adatközlőimtől származnak, részint saját
megfigyelés eredményei.
A nyolcvanas évek közepén történt népköltészeti gyűjtés 21 során az alkalomhoz kötött műfajok
közül táncszókat, kurjantásokat, lakodalmi és táncdalokat, a nem alkalmi dalok 22 közül legnagyobb
számban szerelmi meg katonadalokat, illetve páros-felelgetőst, legény- és leánycsúfolókat,
párosítókat, mulató- és bordalokat, tréfás és gúnydalokat, betyárdalokat, a verses epikus műfajok
közül népballadákat (3 klasszikus, 2 betyárballada, 8 új stílusú ballada, 2 ponyvaballada) gyűjtöttem.
A prózai epikus műfajok közül néhány mese és monda került a gyűjteménybe. A népszokások
költészete ugyancsak gazdag Qakodalmas, húsvéti versek), akárcsak a gyermekfolklór (dalok,
énekelt/ mondott játékok és mondókák - tapsoltatók, jártatók, sétáltatók, táncoltatók,
lovagoltatók, rajzoltatók stb.), illetve a nyelvtörők, találós kérdések, közmondások, szólások
(szólásmondás, szóláshasonlat, szólásmód), mondókák, nyelvutánzók, kiszámolók, állatcsalogatók
köre.

Tárgyi néprajz
A népi mesterségek közül a környékbeliek a szalmafonásról tudnak a legtöbbet, ennek több,
mint évszázados múltja van a szomszédos falvakban. Az anyaországból, Hajdúnánásról ide
telepedett Kékesi Julcsa honosította meg e mesterséget, 23 kb. az 1880-as években. A szalmafonás
csak a közvetlenül szomszédos három faluban: Bözödön, Bözödújfaluban és Etéden ismert még a
szűkebb környéken.
A szalmafonás állandó pénzjövedelmet biztosított jó évszázadon keresztül évszaktól, társadalmi
hovatartozástól, kortól függetlenül, ezért az egyszerű (szélesebb és keskenyebb), illetve díszes
(cakkos, lyukacsos, spirálszerű dísz stb.) fonatok elkészítésének módját csaknem minden család
elsajátítja, ismeri.
Alig van olyan család a faluban, ahol ne "kötnék" a kalapot, vagyis ne fonnák a különböző
tÍpusú fonatokat a kapuk előtt ülve vagy éppen az utcán járva. A feldolgozással, kalapvarrással pár
család foglalkozik, akik egész Erdély piacain jelen vannak. A kalap megvarrására és árusítására
néhány család szakosodott. 24 Újabban dísztárgyak is készülnek: kis harangok, díszkosarak, bábuk,
még karácsonyfadísz is.

A kőrispataki gyermekfolklórról
Rendkívül gazdag és változatos. Az adattárban szereplő anyagot az 1980-as évek második felében
rögzítettem, ide tartoznak a gyerekjátékok és gyermekdalok, valamint a mondókák sokféle válfaja.
Funkciójukat tekintve többé-kevésbé világosan elkülöníthető két nagy csoport:
I. a felnőttek (és a nagyobb gyerekek) által a kisebb gyermekeknek mondott/énekelt szövegek,
melyek jórészt tanító (oktató-nevelő) jellegűek;
II. a gyermekek által egymás között mondott/énekelt szövegek.
I. Elhatárolható két alcsoport és ennek megfelelően az adattárban is külön szerepelnek
a. a kicsiknek énekelt dalok (pl. altatók), illetve énekelt/mondott játékok és mondókák (pl.
tapsoltatók, jártatók, sétáltatók, táncoltatók, lovagoltatók, rajzoltatók stb.), illetve
b. a tanító, fegyelmező mondókák, versek.
21

vö. P. BUZOGÁNY 2004.
ld. még P. BUZOGÁNY 2007, 36-37.
21
· KUTASI 1974.
24
P. BUZOGÁNY 2002, 219-224.
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Utóbbiak között több az iskolával, vallási élettel és általános viselkedéssel kapcsolatos szöveg.
Ezek a műfaj alapvető jellemzőire {nagyfokú ritmizáltság, játékosság, tréfás jelleg) alapozva
fogalmaznak meg általános érvényű ismereteket, tanácsokat azon - régebb sűrűn alkalmazott - elv
szerint, hogy az új ismeretek megverselt alakban könnyebben rögzÍthetők, hamarabb
megjegyezhetők.

II. Az e csoportba tartozó szövegek használata kizárja a gyermekek közötti nagyobb korbeli
különbséget (az első csoporttól eltérően), ellenkező esetben a gyermekcsoport legnagyobb tagja (ill.
tagjai) a felnőtt: apa, anya, tanÍtÓ, boltos stb. szerepét játszaná, szerepjátszásra csábítaná a helyzet.
Legtöbb esetben az irányító, játékvezető státus elnyerése érdekében.
Gyermekjátékok, dalok, nyelvtörők, találós kérdések, szólások, mondókák tartoznak ide.
Gyakoriság, mennyiség szempontjából a mo11dókák foglalják el az élhelyet.
A gyermekjátékok csoportjánál külön szerepelnek a:
a. dallam nélküli és a
b. dallamra énekelt szöveges játékok.
a. A dallam nélküli szöveges játékok legtöbbje általánosan ismert; a leggyakoribbakat címként
soroltam fel. A faluban egykor ismert játékok közül az adattárban teljes szöveggel szereplőket már
alig ismerik a mostani gyermekek, a modern játékszerek és a labdajátékok kiszorították. Ugyancsak
nem szerepelnek az adattárban az ismert játékok nem helyi változatai, sem pedig azok, amelyeket
kimutathatóan az Óvodában, iskolában tanultak.
b. A dallamhoz kapcsolódó gyermekjátékok csoportja számosabb és kedveltebb is. A változatok
keletkezésének lehetősége csekély, éppen a szöveg-dallam kapcsolat miatt. A közismertek közül a
leggyakoribbak, legkedveltebbek csak címük felsorolásával szerepelnek. Az előbbi csoporttal
ellentétben ezeknek a játékoknak csaknem minden esetben verses szövegük van. Megjegyzendő,
hogy régebb, még a mostani idősebb nemzedék fiatal korában is ezeknek a játékoknak egy része
kedvelt volt a fiatalok: legények, leányok körében is. A vasárnap délutáni együttlét szolgált
alkalmul a játékokra. Főleg a Búj;~ bújj zöld ág kezdetűt meg a zálogosdis játékokat kedvelték. Ez
különben a szomszédos településeken is így volt.

Gyermekdalok:
Legnagyobb részük közismert, sok esetben kimutatható a könyvhatás {iskolában tanulták). A
gyermekek általában szeretnek énekelni, különösen a csoportos éneklés gyakori, de egyedül is
szívesen énekelnek. A dalok népszerűségét csak fokozza a tetszetős dallamvezetés és a tanulást
megkönnyítő egyszerűség. Csak a mondókák népszerűsége nagyobb a dalokénál.
Idősebb és fiatalabb adatközlőim dalkincsét összehasonlítva megállapÍtható, hogy a
hagyományozódás folytonossága törést szenved, ugyanis a gyermekek dalkincsük jelentős részét az
Óvodában és az iskolában sajádtják el. E jelenség uniformizáló hatású: a többség által ismert dalt
többször éneklik és ezáltal népszerűbbé, elterjedtebbé válik, mint az otthon tanult, kevésbé ismert
néhány dal. Általában a lányok többször, gyakrabban énekelnek, mint a fiúk. A közkedvelt
babázás, a náluk kisebbekkel való foglalkozás több alkalmat kínál az éneklésre, mint a fiúk által
kedvelt „férfiasabb" játékok: lovazás, bujkálás, rablózás stb.
A dalok között sok a tréfás (pl. tréfás történetek), viszont csaknem kizárólag gyermekek
éneklik, ezért soroltattak e fejezetbe. Párosító, páros-felelgetős dal is vált gyermekdallá
{funkcióvesztés). A közismert és gyakoribb daloknak csak a kezdősorait tartalmazza az adattár.

Mondókák:
E fejezet műfajai közül gyakorisági sorrendben az első helyen állnak a mondókák. Tartalmuk, a
szöveg hangulata, az elhangzás célja, alkalma szerint több csoport különíthető el:
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tréfás mondókák (nyelvtörők, nyelvutánzók);
gúnyos, csúfolódó mondókák (nyelv- és mesterségcsúfolók, becsapós mondókák);
a gyermekjátékok szereposztásához kapcsolódó kiszámolók;
állathívogatók és -csalogatók;
bár a mondókák többé-kevésbé valamilyen konkrét alkalomhoz kötöttek, elkülöníthető egy
szűkebb, meghatározott alkalomhoz kapcsolódó csoportjuk;
- végül egy vegyes csoportba soroltam azokat, amelyek az előző csoportok egyikéhez sem
tartoznak. Közös jellemzőjük, hogy nem alkalomhoz kötöttek.
-

A nyelvtörők mondása leginkább versenyszerűen történik. A nagyobb gyerekek külön
mulatsága, hogy selypítő, kisebb társaikat próbálják bevonni a játékba és kiejtési hibáikon derülnek.
Az adattárban nem szerepel a Pater noster szándékosan eltorzított, népetimológiás néhány sora.
A nyelvutánzók értelmeztetése ugyancsak a nagyobb, tapasztaltabb gyermekek szórakozása.
Különösen vigyáznak a szöveg nem magyaros hangsúlyának, hanglejtésének megőrzésére a
többszöri elmondáskor is, hiszen ez nehezíti a megfejtést.
Újabban elterjedőben vannak a szövegek találós kérdésszerű változatai, pl. Hogy mondják
kínaiul a mészárosnak: nincsen csak csont; a teának: loccsintsd ki! Akár egyszavasak is lehetnek:
Hogy mondják franciául a kávénak? Sárlé. Olaszul: rossz inni stb. A felnőttek körében is kedveltek.
E hangulatfestő szövegek, szavak a derültségkeltés kedvelt eszközei. Ez az újabb keletű csoport nem
szerepel az adattárban; nem is helyi eredetű, ugyanakkor már interneten is terjesztenek - a nyelvi
viccekkel együtt - ilyeneket.
A csúfolódó mondókák ugyancsak a partner tapasztalatlanságát használják ki. A mondóka
általában kétsoros. Az első sor (beszédszakasz) ártatlan, semleges szöveg - ezt mondatják el
valakivel. A kívánt szöveg elhangzását követi a kezdeményező részéről elhangzó, az első sorral jól
rímelő második, amely a leggyakrabban tömör trágárság.
A kiszemelt "áldozat" általában sejti - mert a meggyőzése akár hosszadalmassá is válhat -, hogy
milyen jellegű szöveg fog következni, ennélfogva tartózkodik, próbálja elkerülni a kimondás
kényszerhelyzetét. Ismertebbet inkább kisebb társsal mondatnak el, mert ha a becsapásra
kiválasztott személy is ismeri, akkor sajátos szerepcsere történik - a kezdeményezőnek vissza lehet
vágni a csattanóval. Az egyszavas rímhívó köznapi beszédbeni előfordulásakor ugyancsak elhangzik
a többiek részéről a csúfolódás. Megjegyzendő, hogy ez a felnőttek körében is előfordul.
Csalafintább változat az, ha nem kérik/kényszerítik az áldozatot a rímhívó kimondására, inkább
utána kérdeztetnek, pl. Az előbb keresett Feri. Melyik Feri? Amelyik a f...t a szádba veri stb. Mivel
az ehhez hasonló változatok nem mondókák, hanem inkább alkalom szülte ravaszkodások, bár
szövegük változatlanul továbbítódik, nem szerepelnek az adattárban.
A beugrató jellegű mondókáknál legtöbb esetben (más mondókáktól eltérően) nem érvényesül
az ütemegyenlőség elve, az első sor rövidebb. A csúfolódó és különösen a beugrató mondókák érthető okokból - leginkább "felnőttmentes" környezetben hangzanak el. (Viszont a felnőttek
részéről nem mindig tapasztalható ez az odafigyelés, így néha kicsi kutya nagytól tanul alapon
terjed el, hagyományozódik át egyik-egyik.) Eléggé gyakoriak. Inkább fiúk mondják, minden korcsoport, nemcsak a kisebbek az Ún. dackorszakban vagy a kamaszkorúak. Ritkábban a felnőttektől
is lehet hallani.
A mesterségcsúfolók között ugyancsak sok trágár, obszcén szöveg van. Legtöbbet gúnyolt alak
a pap.
A névcsúfolók is gyakoriak. Tréfás, gúnyos, néha triviális szövegek. Formájukat tekintve két,
ritkábban három- vagy négysorosak. Kötelező kellékük a jó rím. Legtöbb névcsúfoló
heterometrikus sorú. Az első sor csak a név, az utána következő sor(ok) hosszabb(ak). Gyakoriak a
névnek ikerítéssel alkotott, értelmetlen változatai. Éneklő hangon mondják ezeket.
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A tanító, nevelő jellegű mondókák szabályokat, tanácsokat tartalmaznak, általában tiltás
formájában. pl. Kés, villa, olló/ nem gyermek kezibe való! Ide tartoznak a tréfás hangulatú
ismeretközlő szövegek is: Görögdinnye, töröktök,/ szerda után csütörtök.
Jól elkülöníthető kisebb csoportot alkotnak az iskolában tanult, vallással, általános viselkedéssel
kapcsolatos versek. Valószínű, bár nem tudom bizonyítani e versek műköltői eredetét.
Kiszámolók: különböző gyermekjátékok szereposztásának eldöntői. Jellemzőjük a nagyfokú
ritmikusság, az aránylag rövid terjedelem. Éneklő hangon adják elő. E műfaj rendkívül változatos, a
ritmust és tartalmat tekintve egyaránt. Ismert gyermekmondókák válhatnak kiszámoló verssé,
ugyanakkor gyakori a teljesen értelmetlen szöveg (Id. az Ám-tám-té-musz kezdetű több változatát).
A szöveget a játékvezető szokta skandálni (ritkábban kórusban mondják, esetleg ujjal rámutatnak
arra, akin a sor), aki tovább is irányítja a játékot, elbírálja az esetleges szabálytalanságokat. A
játékvezető csak ritka esetben választott személy: olyan valaki, aki a játékban részt vevők közül a
„rangosabb", pl. legidősebb, legigazságosabb, a többi megbízik ítéletében. Esetleg helyzeti
előnyéért: ő tanította a játékot, a játék újabb változatát Ő találta ki; egy éppen kedvelt, irigyelt
játékszer tulajdonosa stb. Hogyha hibázik vagy kifogásolják eljárását, másvalaki lesz a játékvezető.
Ha a kegyvesztett játékvezető mindenképpen ragaszkodik szerepéhez, a játékosok a játékból való
kiállással szoktak tiltakozni.
Nagyon ritkán fordul elő, hogy ugyanazon szöveg ritmizálásában eltérés mutatkozzon, több
adatközlő skandálását összehasonlítva.
Az állatcsalogatók sem terjedelmes szövegek. Éneklő hangon adják elő, legtöbbször ismételve.
Erős az iskola hatása.
A vegyes csoportot tréfás mondókák, versek alkotják.

Adattár
Gyermekdalok
(nagyobbak a kisgyereknek)
1.
Aludj, ingó-bingó,
kicsi rózsabimbó!
Majd felkölt a hajnal
fülemiledallal!
(Csetri Emma)
2.

Aludj, baba, szól a harang,
a szemedet hunyd le,
álmodj minden szépet
tündérről, meséről,

angyaloknak csingó-bingó
fényes hintajáról!
(Péterfi Irma)

3.
Falu végin van egy malom,
bánatot Őrölnek azon.
Nekem is van egy bánatom,
odaviszem, lejáratom.

Aludj, buba, aludjál el,
hogy a kutya ne vigyen el.
Aludj, buba, aludjál el,
hogy a kutya ne vigyen el.
(Antal Berta)

4.
Bebelj, buba,
nmcsen papa,
elment mámám
a malomba,
hogy hozzon papát ...
(Tóth Ferencné Palkó Magda)
Dallamhoz kötött gyermekjátékok
(nagyobbak a kisgyereknek)
1. (mutogatós)
Ábi-bábi beteg lett,
nem ette meg a levest,
mert a leves paprikás,
289

P. BUZOGÁNY ÁRPÁD
Ábi-bábi heptikás. [tk. hektikás]
Én se szólok, te se szólj,
maradjon köztünk a szó!
Én se lássak, te se láss,
verjen meg a vakulás!

(Lakatos Gergelyné Kerestély Ilona)
2. (hintáztató)
Ásás, kapálás,
utoljára leszállás!

(Antal Ilka)
3. (hintáztató)
Egy aluványa,
két aluványa,
három aluványa,
negy a1uvanya,
öt aluványa,
tíz, tíz, tiszta víz,
három csöbör rusnya víz.
Adjál nékem kenyeret!
Nem adok én kenyeret.
Minek néked a kenyér?
Jó fiaim örömére,
a te dicsőségedre.
I

I

(Antal Róza)
4. Oovaztató)
Happ, happ, happ,
kenderpap,
szebb a papné,
mint a pap!

(Birtalan Erzsébet)
5. (hintáztató)
Hétfő hetibe,
kedd kedvébe,
szerda szeribe,
csütörtök csűrébe,
péntek pitvarába,
szombat szobájába,
vasárnap kétszer az Isten házába!

(Istvánfi Etelka)
6. (mutogató)
Hüvelykujjam körtefa,
mutató ujjam lerázta,
középső ujjam felszedte,
gyűrűs ujjam hazavitte
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s ez az ici-pici mind megette!

(Istvánfi Etelka)
7. (rajzoltató)
Kis karika,
nagy karika,
szeme, füle, orra, szája,
itt pedig a farkincája!

(Tóth Ferencné Palkó Magda)
8. (hintáztató)
Palacsinta, pánkó,
igyunk egyet, ángyó!

(Tóth Ferencné Palkó Magda)

Általánosan ismertek:
1. Áll a baba, áll
2. Csip-csip csóka
3. Csípős túrót vegyenek
4. Ecc-pecc
5. Egy, most érik a meggy
6. Egyenes, egyenes
7. Egyszer volt egy kismadár
8. Ez elment nyulászni
9. Gyí te lovam Barassóba
10. Jaj, de szépen sétálunk
11. Kerekecske dombocska
12. Ki fut ide hamarább
13. Kipp-kopp kalapács
14. Lóg a lába, lóg a
15. Menyen-menyen bagari
" " erd"o, k opac mezo"
16 . Suru
17. Tapsi-tapsi
18. Tapsi fülét hegyezi
19. Vessző, vessző, vesszőcske
20. Volt egyszer egy kemence
21. Volt egyszer egy kis törpe

Gyermekdalok
(gyerekek egymás között)
1.
Dó, re, mi, fá, szó, lá, ti, dó,
szalonnát eszik a zsidó.
Fene egye meg a fejit,
hogy nem adta nekem felit.

(Antal Tibor)
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2.
Fölmászott a pap a fára,
szálka ment a lógójába.
Úgy kell neki, ne hibázzon,
inkább-inkább bibliázzon!

(Csetri ]uliánna)
3.

Minta, minta, fodorminta,
elégett a palacsinta.
Ha elégett, sütünk mást, sütünk mást,
feleségem [/sütőnéni] a hibás, a hibás.
[/feleséget veszünk mást, veszünk mást]

(Antal Róza)
Gyermekjátékok
(gyermekek egymás között)
1.

Két kislányka sétálgat a hídon,
táncolni szeretnének, úgy bizony.
Ezt bátran megteheted,
nyújtsd ide a kezedet.

(nyújtják a kezüket egymásnak)
Hadd tapsoljak egyet-kettőt teveled!

(J(ézenfogvaforognikezdenekJ
(Tóth Ferencné Palkó Magda)

2.
A kör énekli:
Repülve jön egy madárka,
szárnya hosszú s integet.
Levelet hoz a szájában,
anyámtól jön üzenet.

A „madárka" szájában hozza a ,,levelet",
papírt stb. és megáll valaki előtt, az énekli:
Menj, madárka,
repülj vissza,
mondd anyámnak, csókolom,
de most veled nem mehetek,
nemsokára ott leszek (/bemegyek).

(Tóth Ferencné Palkó Magda)
Dallam nélküli gyermekjátékok:
1.

Hol jársz, hol kelsz,
Nagy Erzsébet asszony?
Itt járok, itt kelek,
lányokat keresek,

szebbiket, jobbikat,
karcsú magosabbikot!
A körben állók közül Nagy Erzsébet
asszony - aki addig a körön kívül állt egyet megfog a körben állók közül és
mondja neki:
Gyere velünk Jolán lányunk,
mi már együtt elmehetünk,
többé vissza se jöhetünk!
Addig kezdik újra a játékot, amíg a körben
állók mind elfogynak.

(Kapusi Regina)

2.
- Kakas adjon jó napot!
- Réce-ruca fogadja!
Tíz-tíz, ki népei vagytok?
- Lengyel László jó királyunk(é).
- Az is nekünk ellenségünk.
- Miről ellenségetek?
- Minapában itt járátok,
hídunk lábát lerontátok,
fel sem ácsoltátok.
- Ácsok vagyunk, ácsmesterek,
fenyőfából kifaragjuk,
ingyen aranyozzuk.
- Hol kapjátok az ingyen való aranyat?
- Fel-felfutunk Boldogasszonyfalvára,
kérve kérjük,
adva adják,
medencével mérik.
- Mi annak a váltsága?
Mi a kívánságotok?
- Egy borzas csirke!
A "borzas csirke" egy, a körből kiválasztott személy volt. A játék addig folyik,
amíg az ácsok mindenkit el nem visznek a
körben ülők közül, saját táborukat
gyarapÍtva.

(Kapusi Regina)
3. Kotlózás
Egymás után sorba álltak, átfogták
egymást a „csirkék". S )Ott az ülü. Az
egyik lábukat - a csirkéknek - ki kellett
tenni maguk elé egyik oldalra. Az ülü:
- Ez nem kell, mer mocskos,
ez nem kell, mer csámpás stb.
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Az utolsót akarta megenni. A többiek
nem hagyták, védték. Közbe azt kiabálták,
hogy:
Olyan kövér, mint a dinnye,
mégse eszik ma belőle!
{Antal Berta)

2.
Csíkba hoztak egy bikát,
s Iliescu nyalja ki a likát!

3.
Csurdé purdé vaskandér,
„
s„.go"d, tak ar d b'I
e.
kunna

4.

Tüzet viszek, ne lássátok,
ég a ruhám, ne hagyjátok!
Téj, túró, téjfel,
bolond vagy, te Péter!
A te feleséged
répát viszen eladni,
ha valaki megveszi!
(Az Elvesztettem zsebkendőmet
játék mintájára játsszák)
(Istvánfi ]uliánna)

4.
Egyik fülem sós, a másik paprikás,
s nem hallom, amit te prédikálsz!

5.
Érdököl?
Ülj a sz„.ba s énekölj!
kezdetű

6.
Ha még eggyet szólsz,
kinyalod a s„.gömből a paradicsomszószt!

Gyermekmondókák:
Nyelvtörők:

1. Az ipafai papnak fapipája van,
az ipafai fapipa az papi fapipa.
2. Cseresznyemag meg meggymag.
3. Ez a buksza büszke buksza.
4. Ezt a kicsi lábaskát elrátottátlanÍtották.
5. Nem minden fajta szarka farka tarkabarka,
csak a tarka fajta szarka farka tarka-barka.
6. Répa, retek, mogyoró,
korán reggel ritkán rikkant a rigó.
7. Új kút körül ireg-forog
tirpe-törpe, tarka-barka
gulyásfarkú kendermagos tyúk.

7.
Fejem olyan, mint egy bokor,
férjhez megyek púposnapkor!

8.
Keserülapival ne töröld a s„.ged,
mer a lapi kilyukad s elkened a kezed!

9.
Kilenc kicsi menyasszony
kif...sott az ablakon.
Arra járt egy vőlegény,
azt hitte, hogy sütemény.
Kalapjába bétette,
vacsorára megette.

Nyelvutánzók:

10.

1. Jolán bolhát fogott ingébe.
2. Liba tón átúsz.
3. Páp ül á pádon, f...ról szőr lékopott, dé
mar no.

Mese, mese, meskete,
tehén s„.ge fekete,
nyald ki N. fehérre!

I

11

Csúfolódó mondókák:

11.
Nem sz„.r, mer kaka,
edd meg, mer papa!

1.
Ájn, cváj, dráj, fir, für, fing,
idd meg mind!

Beugrató mondókák:
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1.
Az én bicskám békanyúzó,
sz„ .rt eszik a leghátulsó!
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2.
Becsületszavamra sz ... rjak a fogadra!

3.
Csincs - (tk. cinci)
s ... gembe nyalints!

4.
Csűr tetejinn csürke -

apád f...a szürke!

5.
Csűr tetejinn kóré apád f ... a csóré!

6.
Gólyas„.ged dugója!

7.
Híd alatt szekereznek
'
orrod alatt sz ... rt keresnek!

8.
Hóvirágcsókold meg a lóp ... nát!

9.
Ötször öt huszanöt kapd bé a t ... kömöt!

Mesterségcsúfolók:
1.
Harangoznak délre,
fut a pap a lére,
megbotlott egy szalmaszálba,
kitörött a lába.
Széket tettek alája,
hogy a s ... gge találja!

2.
Szabó, szabó,
szappansz ... ró!

Névcsúfolók:
1.
Áron,
mit öszünk a nyáron?

2.
Domokos,
nagyokos,
térgyig érő kalapos!

3.
Ida,
pi da,
laboda!

4.
Jancsi, bakacsi,
sz ... rt a macska, hajtsd ki!

5.
Sírjál Lina eleget,
igyanak az egerek!

6.
Samu, Samu, sapka,
tébe (tejbe) főtt a laska.
Föltették a polcra,
megette a macska!

Tanító,

nevelőjellegű mondókák:

1.
Ess, havaz,
Így lesz tavasz.

2.
Kinn az utcán, gyermekek,
szépen viselkedjetek!
Kiabálni nem szabad,
rendes gyermek nem szalad.
Jó kisfiú, jó kislány
szépen köszön az utcán.
Néni, bácsik dicsérik rendes gyermek légy mindig!

3.
Menj az utcán szépen, folyvást,
nem kullogva, se nem futvást,
ne andalogj, ne kiabálj,
ne verekedj, ne is hajgálj.
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Nagyobb ember elől térj ki,
kalapot végy, köszönj néki.
Ha elöl van, ne előzd meg,
ha hátul van, állj meg, várd meg.
Keresztül ne menj előtte,
jobb felől se menj mellette.
Ha megszólít, frissen megállj,
mit akar veled, arra várj.
Kalapvéve hajtsd meg magad,
szokott címezetét megadd.
Amire int, azt megfogadd,
ha elbocsát, hajtsd meg magad.

4.
Szívünknek közepébe
ül egy bíró mindig ébren.
Nézi kezünk mozdulását,
hallja ajkunk megnyílását.
Ha jót teszünk, megjutalmaz,
ha hibázunk, fedd, szidalmaz.

Kiszámolók:
1.
,
'
'
Am-tam-te-nusz,
ube-reke-té-nusz,
eje-feje-tike-töke
ej e-feje-bumm!

4.
Egyetem-begyetem bakkecske,
földön járó menyecske,
süti-főzi a hurkát,
hozd ki, Jancsi, a baltát,
hadd vágjuk el a nyakát.
Kérdi a zsidó:
mi van eladó?
Túrós puliszka, derelye,
egyél Régina belőle!

5.
Répát viszek elad-ni,
ha va-laki megve-szi.
Hanem biza mege-szem,
a be-lembe hete-szem.
Téj, túró, téj-föl,
bolond vagy te, Pé-tör!

Á llatcsalogatók:
1.
Csiga-biga told ki szarvad,
ha nem tolod ki, összetöröm házadat!

2.
Hangya, hangya, adj ecetet,
én is adok sót!

2.

3.

Ám-tám-té-ró
szó-ráká-té-ró
áká-pityi-kálá-ri
Zsuzsi kilenc állj ki!

Repülj, repülj, Máriskó,
jönnek a tatárok.
Mély kútba vetnek,
onnan is kivesznek.
Nagy kő alá tesznek,
onnan is kivesznek.
Repülj, repülj, Máriskó!

3.
Egy ember házat akar épí-te-ni,
és nem tud-ja, milyen színre fes-se ki.
Mondd meg te,
és pe-diglen te,
hogy a házát milyen színre fesse le!
Van-é neked olyan színű ruhácskád?
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P. BUZOGÁNY ÁRPÁD
FOLCLOR PENTRU COPII LA

CRI~ENI

Rezumat
Autorul rezuma pe baza materialului privind literatura pentru copii, cules la Cri~eni
(Kőrispatak) ln a doua jumatate a anilor 1980, date privind a~ezarea ~i poezia ei populara, respectiv
observatiile, constatarile referitoare la genurile ce figureaza in baza de date. Stabile~te ca, a fost
posibila culegerea unui rnaterial bogat al diferitelor genuri de jocuri ~i cantece pentru copii,
respectiv povestioare, de~i, ln ultima jurnatate de secol, influenta ~colii a fost puternica. Atunci,
parintii cuno~teau nurneroase creatii ale poeziei populare, care nu erau specifice zonei. Cu timpul,
acestea s-au raspandit, ~i. prin noutatea lor, au restrans influenta rnultor jocuri, cantece, a caror
traditie, astfel, s-a lntrerupt.

CHILDREN'S FOLKLORE AT

CRI~ENI,

HARGHITA COUNTY

Abstract
The author shortly surnmarizes inforrnation about the settlernent of Cri~eni (Kőrispatak,
Harghita County), its folk poetry (collections, cornmunications), and his observations about the
genres presented in the study's datastore, regarding the children's literature rnaterial gathered here
in the second half of the 1980's.
There was a possibility of collecting a rich rnaterial of the rnany different kinds of children's
games and songs, as well as sayings, in almost any settlernent of the region, although the schools'
influence has been strong in the last half century: the parents of that time knew rnany folk poetry
creations that didn't have a local character. These have spread in tirne and by their novelty have
extruded rnany garnes and songs that hence have not been traditionally passed through.
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A CSÍKI FŐKÖTŐ VAGY CSEPESZ
Farkas Irén
a magyar női viselet darabja, az asszonyi státusz jelképe, melyet a nő lakodalma
éjjelétől, a párta, illetve a menyasszonyi koszorú levétele s asszonnyá való felkontyolása után viselt
élete végéig, halálakor is azzal temették el. A kontyviseletnek és a főkötőnek ugyanolyan szerepe
volt, mint a férfiak kalapjának, a házasság szimbóluma volt: az emberi élet fontos stádiumának, a
népi társadalomban betöltött szerepének szimbóluma.
Viselete mind a főúri, mind a népviseletben általános, Európaszerte a nők bekötött fejükkel
ismerték el férje s voltukat, a férjüknek való alárendeltséget. 1 Ez nemcsak a státusz jelzése volt, de
kötelező viseletdarab is, amit este legutoljára vettek le, és reggel ezt tették fel elsőnek. A hajadonfőtt
való mutatkozás egy asszonynak megszégyenülést, erkölcstelenséget jelentett.
Nálunk a főkötő használata mégsem lett kizárólagos, csak a keszkenő, kendő, lepel és fátyol
mellett kapott használati szerepet. 2
A magyarság letelepedése után, a századok folyamán, az európai kultúrába való beilleszkedés
során, a főúri körök viselet divatjának, valamint a korstílusok hatására, a főkötő is, mint a női
viselet eleme, számtalan változaton ment át. A nyugati divat erőteljesen érvényesül a főnemesi-,
nemesi rétegek viseletében, ahonnan az újfrások, a változások a népviseletbe is átvándoroltak. 3
A

főkötő

Történeti rétegei, típusai
A főkötőnek az idők folyamán különböző formája alakult ki Erdélyben is, akárcsak
Magyarországon, és nagy tájegységekként változatos formáit találjuk meg. Történeti fejlődését a
szakirodalom részletesen leírja,4 azt is hogyan alakult a női népviselet eme darabja a századok
folyamán. Fő elemeiben minden tájegységben azonos, de kisebb-nagyobb, a szabás- és
díszÍtőelemben való eltérés, sok helyi jellegű, helyi ízlést kielégítő főkötő változatokat
eredményezett. Elnevezése főkötő, fűkötő, Székelyföldön, a köznyelvben neve csepesz. 5 A szláv
eredetű szó korán megmagyarosodott a székely köznyelvben, 6 székely tájszóként ismert, s magyar
közvetÍtéssel került a román népnyelvbe, a népi elnevezésbe (erdélyi románokéba). 7 Erdély
ismertebb népviseleteiben, mint a kalotaszegi, a torockói, a hétfalusi csángó, díszesebb a főkötő. A
Fekete-Körös völgyi "tarajos" főkötőkhöz hasonlítva a székelyföldi csepesz egyszerűbb (bár
hasonlóképpen nevezték), Udvarhelyszéken "tornyos" főkötőt említenek magyar főkötőként. 8

1

FLÓRIÁN 1997.
FLÓRIÁN1997.
3
FLÓRIÁN 1997.
4
FLÓRIÁN 1997 (Magyar Néprajz IV).
5
FÉL, 1977. (Magyar Néprajzi Lexikon 1. k.)
6
A XV. században már ismert, a Besztercei Szójegyzékben szerepel.
7
Diqionar explicativ al limbii romane (DEX): http://dexonline.ro
8
Cs. GERGELY Gizella (2008) a jegyfőkötőről, mint külön típusról beszél, a szokásos csepesz mellett.
2
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Mint már említettük, a főkötő az asszonnyá avatás viseletdarabja, amit a menyasszony az esküvő
napján, a párta, a menyasszonyi koszorú levétele és a felkontyolás után vesz fel. Régen az esküvő
másnapján - a nász után -, a 20. században az esküvő éjjelén - a menyasszonytánc után - történik
meg az átöltözés, a felkontyolás. Ez a szokás a magyarlakta területeken általános jelenség volt, Így
Erdélyben is. Erre mutat egy 1736-ból való adat 9 is: „Megvirradván penig, mikor gondolta az

nyoszolyóasszony, hogy az új házasok felköltek, bément, az új menyecskét felöltöztette, abba az öltözetbe,
az melyeket... a vőlegény küldött ajándékba, a fejét penig, pártával és igen szép orientális gyöngyökből
köves főkötővel csinálták be." Ez a szokás továbbra is élő hagyomány maradt, módosult formában, de
a főkötő - később a helyét átvevő kendő - jegyajándékként fennmaradt, s a lakodalmi rítusok
• lentos mozzanata tova'bb ra is
• a menyasszony felkontyo l'asa, asszonnya va'l'asa. lQ
Je
11
A szakirodalom szerint, funkció szempontjából, az idők folyamán két főkötő típus alakult ki,
az alsó és a felső. Az alsó csak a kontyot, a második az egész fejet fedte. Az alsó főkötő a népviseletben a 17. századra alakult ki a főnemesi viseletből, ami az előhajat láttatni engedte. Ezt a tÍpust
ebben az időben már magyarosnak tartották. A felső főkötő, ami az előhajat is fedte a 18. században
alakult ki, eredete szerint német főkötőként említett, több soros, fodrosra húzott csipke vagy
selyempántlikás dísze miatt, „tarjagos, bodros, budréjos, rakott" főkötőként említik, és vagy az áll
alatt, vagy hátul a tarkón kötődött.
A népi asszonyi hajviseletben általánosan jellemző volt, hogy a háti hajat befonták vagy konttyá,
tekerték, ezt szorították főkötő alá, amit helyenként homlokpánttal szorították rá a fejre. Erre
került aztán a kendő, lepel vagy fátyol. A főkötőknek ez a típusa és mérete a konty nagysága szerint
alakult. A kontyfőkötőknek két típusa alakult ki, az egyik a puha, főként textilanyagból készült, a
másik helyenként keményebb anyagokból is készülhetett. Lehetett kúp vagy félgömb alakú is,
keményebb matériákból, fakéregből, falapocskákból, csirizes vászonból, kartonlapokkal, szalmából
font vagy akár bőrből készült. Ezek csupán keretezték a kontyot. Ez a típus, mint említettük, az
előhajat szabadon hagyta, teret engedve a haj gyöngyökkel, boglárokkal való díszítésének, főként a
főnemesi viseletben, amire aztán finomabb fátylak, leplek kerültek.
A régi Írott források különféle matériákat említenek 12 a főkötők anyagaként: selyem, gyapot,
gyolcs, tafota, lószőrből kötött, arany és fehér csipkéből összevarrt, fekete bakacsin, vesszős rece
fátyol, bíbor fátyol, karton, szőr (gyapjú), ezüstfonálból kötött, batiszt, bulya vászon, veres aranyos
fátyol, fekete aranyos fátyol, fodor fátyol. Nyilván a szegényebb rétegek az egyszerűbb kelmékből
valókat viselték, csak később, a jobbágyság eltörlése után, a rendi tagolódás megszűntével, az ipari
áruk elterjedésével váltak a köznép számára is hozzáférhetővé a finomabb kelmék.
A 18. századtól jelentkezik e viseletdarab mellett megkülönböztetésként a "magyar", a „német",
sőt, a „szászos" jelző, 1790- ben egy levélben arról Írnak, hogy a főúri körökben: „most mind kurta
.. "ben .13 A szak.iro da1om szennt
. 14 a renemente'ben va dnak a Gava ll'ero k es Dama'k, magyar fi"L
OTi:Oto
szánsz főkötők erre az időre, szabásuk, díszítésük módja szerint sajátos vonást kaptak, a viseletben
általánossá váltak, „megmagyarosodtak." Az említett szótörténeti adatok, a főkötők díszére
vonatkozóan, aranybogláros, aranycaklinos, csipkés, skófiumos, gyöngyös, aranyfonallal töltött,
rózsagránátos, borzos, bodros főkötőket sorolnak fel. A magyar főkötő esetében 1807-ből „egy
csipkés magyar főkötő, fekete magyar főkötőről" tesznek említést, a német főkötő leírása 1788-ból
I

lf

I

„pántlikás buldingos".

9

EMSZT, IV. k. 358-359.
GAZDA, HAÁZ 1998; BALÁZS 1994.
11
FLÓRIÁN 1997.
12
FLÓRIÁN 1997.
13
EMSZT, IV. k., 358-359.
14
FLÓRIÁN 1997.
10
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A CSÍKI FŐKÖTŐ VAGYCSEPESZ
A készítési módjáról kevesebb adat áll rendelkezésre: kötött, varrt, rakott. Szabását tekintve a
felső főkötő általában két vagy három részből, textilanyagból szabott, az előlap és a hátlap mérete
attól függően változott, hogy csak a kontyot vagy az egész fejet fedte, az alján körbefutó korcba
húzott kötővel, vagy ráncolással rögzített, korc végére varrt kötő vagy szalag segítségével elöl az áll
alatt, vagy a tarkón kötöttek össze, erősítették a fejhez. A felső főkötőkről már az 1600-as években
'"'koztatnak az erd'l
. 1eta'b razo l'aso k .15
taJe
e y1.v1se
A szótörténeti források külön említenek halotti főkötőt, bizonyságaként annak, amit a népi
gyakorlatból ismerünk, mégpedig hogy az asszonyokat főkötőjükben temették el (a fiatalon
elhunyt lányokat pártában). Szokás volt ez alkalomra ilyen tÍpusú főkötőket készíteni, de
legtöbbször a sajátjukat vitték sírba, s ezért igencsak kisszámú a múzeumi gyűjteményekben a
főkötő, s azok is már javarészt csak a 20. századból valók, amikor a viseletből a főkötőt
végérvényesen kiszorította a kendő.
I

A csíki „tarajos" főkötő vagy székely csepesz
Múzeumi gyűjteményünkben a főkötőnek azon utolsó változata maradt fenn, amit a szakirodalom a 18. század végén megjelent, német nyelvterületről, az Alföldön, majd szatmári, tiszaháti,
Fekete-Körös völgyi közvetÍtéssel a Székelyföldig eljutó s itt továbbélő fekete pozsonyi főkötő vagy
tarajos főkötőként tart nyilván. Ez a németes főkötŐtÍpus honosodott meg Csík falvaiban, a 18-19.
században, a régi megnevezéssel. Ennél korábbi tárgyi anyag nem áll rendelkezésünkre. Erre
vonatkozóan Írott forrásokból 16 igen kevés adat maradt ránk. Az 1600-as évek elejéről származó
peres levelekben, a visszaperelt illendő jegyruhák között, „két fejre való patyolatot, új kendőt, egy
aranyas homlok (ra) valót, fejre való selyem keszkenőt, arannyal varrt keszkenőt'', más peres levélben
„aranyas keszkenőt, egy főre való kendőt" követelnek a felperesek korán elhalt lányuk után.
A csepesz fölé ünnepnapon az asszonyok kendőt kötöttek, eleinte háziszőttes, majd bolti
kendőt, a fenti példában említett patyolatot, de néhol fehér fátyolt is. Orbán Balázs 17 székelyföldi
leírásában erről számol be, s az általa közölt képeken az udvarhelyi és a csíki női viseletben
egyaránt feltűnik a tarajos főkötő. A 19. századvégi fotókon, 18 amit a szakemberek gyűjtöttek össze,
szintén ez a típusú főkötő jelentkezik, mind a csíki, mind a gyergyói és a kászoni viseletben. Ez
19
tűnik fel Malonyai DezsŐ ábrázolásain is, amiből arra következtetünk, hogy ebben az időben már
teljesen kifejlődött és a viseletben megállapodott ez a típusú főkötő, szélesebb körben, nagyobb
tájegységben elterjedt lehetett.
Vámszer Géza a két világháború között végzett kutatásában először írja le a csíki csepesz
készítését. 20 Megfigyeli azt, hogy a csíki tájegységen belül eltérés mutatkozik a csíki21, gyergyói,
kászoni és gyímesi csángó csepesz külső megjelenésében, szabástípusában, anyagában. Ezek
természetesen a helyi ízlésváltozatok kifejezői, ami a csepesz varró asszonyok kezén fennmaradt, 22
de a sűrűn változó polgári főkötő divat eredménye is. Kósa-Szánthó Vilma 23 csepesz leírásában,
életkor szerinti változatokat is felvázol, szerinte a tarajok száma (az arcot szegélyező rakott csipke,
a főkötő pártaszerű része) életkor szerint változott, a fiataloknak több rend csipke, az idősebbeknek
15

VISELETKÓDEX 1990; NAGY G. ET AL. 2002.
ALCSÍKI, 17. SZ.
17
ORBÁN 1869.
18
Magyar Néprajzi Lexikon IV. k, 596-598, 155. kép. Jankó János felvétele. Néprajzi Múzeum. F. 378. 156.
kép. Lükő Gábor felvétele. Déri Múzeum. F. 4827-28.
19
MALONYAI 1909.
20
VÁMSZER 1977, 137-142; GAZDA, HAÁZ 1998.
21
Az itt csíkinak nevezett főkötőtípus, lényegében kászoni tÍpusú.
22
KRISTÓ É. N, 63- 64.
23
KÓSA-SZÁNTHÓ 1979a.
16
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egy járt, s inkább a fejfedőt díszítették. Múzeumi példányainknál azonban egyetlen főkötőt sem
találtunk, melynek csak egysoros csipkéje lenne, de kevésbé díszest, egyszerűbbet igen.
Véleményünk szerint a főkötő díszességét a vagyoni állapot, a rendi tagozódás utóhatásaként is befolyásolta, miként a fejkendők esetében, ez a gyakorlat még sokáig tartotta magát. 24 A polgáriasodás
eredményeként, a rendi megkülönböztetések elhalványulnak. Az újabb viselet-elemzések25 legrégebbinek az Orbán Balázs által közölt 26 fehér vászon alapú, díszesen hímzett főkötőt tarja, csíki
csepesz két típusát ábrázolja, amely inkább díszében, mint formájában különbözik.
A múzeumi tárgygyűjtemény tükrében megfigyelhetjük, hogy a csíki tarajos főkötő részei, a
már ismert leírások alapján, a kontytartó rész, a fejfedő, és a taraj. 27 A taraj többsoros csipkéjének
' ' ' bera k'asa raman
' ' tortent,
.. '
. '
1t. 28
meg k emeny1tese,
so k mun k'at 1genye
A gyűjtemény megvizsgálásakor azt is észleltük, hogy a taraj készülhetett széles ripszszalag
lerakásával is. E főkötőknél két szabástípust figyeltünk meg: az egyik három részből tevődik össze,
a két oldalt lekerekített oldalrészeket középen hátrafutó egyenes szabású sáv fogja össze, Így nincs
külön illeszkedő kontytartó része, de a szabás miatt kúposabb formájú. Alul zárulhat egy kis rakott
gallérral, vagy csak simán, egy szalaggal keretezve. Szabásmintája a gyímesi csángó főkötővel mutat
azonosságot.
A másik tÍpus a már említett ráncolt kontytartó részből és a fejet keretező előlapból áll, amihez
varródik a taraj. Az előlap egészen a fülközépig ér, jórészt takarva azt. Ennek is általában rakott
gallérja van. A főkötők színe fekete, nagyobbrészt magában mintás selyem brokátanyagból, sima
szaténból, ritkábban taftból vagy klottból készült. Ez minden esetben varrógépen összevarrt.
Némelynek bélése vastagabb házivászon, de gyakran gépi szövésű, bolti kelme, néha viaszos vászon.
A színük változó, van kockás, csíkos, fekete, de gyakori a piros színű bélés. A színe és a bélése
anyagának összevarrása, beszegése, minden esetben kézi varrással történt. A gallért viszont géppel
varrták a már összeállított főkötőre. Egy-egy darabon, az arcot keretező szélen, és a kontyrész
illeszkedése, varrása mentén, cérnába burkolt, kemény drótmerevítőt is használtak A taraj
rádolgozása szintén kézzel történt, valamint a taraj szélének levarrása, rögzítése egy szalaggal,
Úgyszintén a díszítőelemek, zsinórok, szalagok, csokrok, felfűzött gyöngyök rávarrása is. Ezeket a
brokát, szatén szalagokat, a különböző mintára felfűzött apró gyöngyöket, valószínű boltokban
készen vásárolták, és Így applikálták a főkötőkre. A szakirodalom szerint „a Jőkötőkre való drótok,
csipkék, csecsebecsék" készen kaphatóak voltak a balkáni kereskedők boltjaiban már az 1730-as
években. 29 Díszítés szempontjából ez utóbbi szabású főkötőkön nagy vonalakban két fajtát
különböztetünk meg: az első, a fejtetőt és a kontyrészt szalagcsokorral, gyöngysorral díszíti, a
második fajta, amikor a hátlapra, a kontytartó részre még egy tüll vagy csipkerészt rögzítenek a
fejbúbtól a konty közepéig, ami négyszögű, de rombuszalakúra hajtogatott, vége lelóg a főkötő
gallérja alá, a hátközépre. Erre került még egy-két szalagdísz, csokor. A lelógó csipke a főúri viselet
finom, hosszabb fátylait idézi, előkelőbbé teszi viselőjét. Ez utóbbi fajta gyakrabban fordul elő a
Fiság-völgyi viseletben (Csíkmenaság), de Felcsíkon is ismert. Néhány főkötőn, a fejtetőn, az
előlapon kivarrt, vagy drótra fűzött, rátekert, textilből készült művirág-csokor van. Ezek vagy
menyasszony, vagy nagyon fiatal menyecske főkötői lehettek. Pontosabb bejegyzésünk sajnos nincs
róluk. Az állítás viszont, hogy az idősödő asszonynak nem illett a díszes főkötő, helyes, mert az
első gyerek után, az egész asszonyi viselet leegyszerűsödött s így a díszes főkötőt is lecserélték egyKÓSA-SZÁNTHÓ 1979a. 58. Arra utal, hogy a katonarendek levők fehér, a jobbágyrendűek, háziszőttes,
színes kockás kendőt viseltek a főkötő fölött.
25
GAZDA, HAÁZ 1998.
26
ORBÁN 1868, 84. Közli GAZDA, HAÁZ 1998, 33.
27
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szerűbbre. Az öregasszonyoké, az özvegyeké, a szegényebbeké egyszerű, dísztelen. Számolnunk
kell azzal is, hogy aszerint is változott a főkötő díszítése, hogy ünnepi alkalomra, vagy mindennapi
viselésre készült. Ez utóbbi esetében a főkötő is, mint a többi viseletdarab, egyszerűbb anyagból és
dísszel készült. Mindkét főkötőtípus az áll alatt széles fekete szalaggal kötődött össze, amit csokorra
kötöttek.
A ránkmaradt, kászoni csepeszként ismert főkötő szabásában eltér a csíkitól, s ez külsejében
azonnal észrevehető. Összetevő elemei nagyjából ugyanazok, mint az előbbié, de a kontyrész rövidebb, az előlap keskeny csíkká zsugorodik, és az erre szervesen illesztett taraj odasimul a fejhez,
nem elálló, pártaszerű. Anyaga szintén fekete színű brokátselyem, vagy szatén, taraja szintén
lerakott csipke, 30 elől széles ripszszalag szegi. Az elkészítés menete, az adatközlők szerint, 31
nagyjából azonos, de a kontyrészbe minden esetben kontypárnát illesztenek (duplán - triplán
hajtogatott, összeöltött vastag textÍlia, vagy kitömött textília-darab). Malonyai rajzain még a fejtől
elálló tarajú főkötőt ábrázolnak kászoniként, lehetséges, hogy mindkét főkötŐtÍpus használatban
volt, vagy az utóbb említett, már újabb változat. Nagy Jenő 32 által közölt képeken 33 már ez a
változat jelentkezik. A szerző megemlíti, hogy az első világháborúig egy rend tenyérnyi széles
gyapjúcsipkéből készült a taraj, később két, majd három rendből. Díszítése „pálcika alakú gyönggyel,
lajtorjás széldísszel meg gyöngyös sinyórral'134 történt. A kászoni csepesz is elöl, áll alatt kötődött,
széles fekete szalaggal, amit mindkét oldalon rávarrtak, sokszor meg sem kötötték, csak lelógott a
mell közepéig. A kászoniak is fejkendőt öltöttek a csepeszre ünnepnapokon, úgy, hogy az egészet
eltakarta. A szerző szerint a 19. század vége felé kezdte a kendő átvenni a csepesz helyét. A kendőt
is a vőlegénytől kapta a lány, a mátkakendőt, amit a csepeszre kötött felkontyolása után.
A gyímesi csángóktól begyűjtött csepeszek anyagukban, színvilágukban, szabásukban eltérnek a
csíki főkötőktől. Az idevágó szakirodalom35 ezt meg is jegyzi: „a fejet és kontyot betakaró, puha
főkötőt viselnek". 36 És szerinte ez a moldvai csángók egyszerű főkötőjével mutat rokonságot.
Szabásuk viszont megegyezik a három részből szabott csíki főkötőjével, úgy tűnik, ez lényegében a
kontyrész meghosszabbítása, egészen a fejközépig. Anyaga fekete alapon virághímes szatén, ipari
árú, amit boltból vásárolták, bár az adatközlők szerint a virágdíszt régen kézzel hímezték. A csángó
csepeszek szélén szélesebb üzleti gépi szövésű csipke, amit sajátosan hajtogatnak össze, Úgy, hogy
középen egysoros, kétfelől a fülek mentén kétszer hajtogatott összeöltött, amit kézzel varrnak a
főkötő részre, flitterrel, zsinórral, gyönggyel díszített, egy- vagy kétrendbeli szalaggal rögzítenek,
végig a fejet keretezve. A csángó csepeszek piros anyaggal szegettek, a fülre lenyúló mindkét végén,
kis kötött fülecske, ebbe fűzhették be a szalagot, amit az áll alatt kötöttek meg. Erre a főkötőre
kendőt kötöttek, amit ebben az időben boltból vásárolnak. Kósa-Szánthó szerint 37 a gyímesi
csángóknál a lány egy vagy két főkötőt kapott hozományként, erre utaló más adat azonban ezt a
tényt nem támasztja alá. Valószínűbb, hogy akár a kendő, ez is jegyajándék volt, mint a székelység
más csoportjainak gyakorlatában is.
A Csíki Székely Múzeum gyűjteményében egyetlen Gyergyóból származó főkötő smcs,
Udvarhelyszékről csak egy darab, úgyhogy ezek bemutatásától eltekintünk.
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A 20. század elejétől, a két világháború közötti időben, a főkötő lassan kiszorul a népviseletből,
helyét végérvényesen átveszi a kendő, s ez a folyamat általános, így Székelyföld egészén végbemegy.
A csíkiak legfeljebb konzervatÍvabbak, mint máshol, s ez a folyamat későbbi időkben zárul.
A főkötő-gyűjtemény leírásával a csíki régi viselet bemutatását szándékszunk bővíteni, ennek az
értékes hagyománynak felelevenítését, különös tekintettel arra, hogy az idős nemzedék
eltávozásával, jelenleg nincs főkötőkészítő népművész, aki feleleveníthetné ezt a viseletdarabot.

Katalógus
1. CSEPESZ, Csíkcsicsó, 20 század első negyede

CSSZM, ltsz. 1781 38
Fekete, selyembrokát anyagból, három részből szabott. A fejtetőig
érő főkötő középen, a fejtetőtől a nyakszirtig keresztben húzódó
középrészből, két oldalán a fejforma szerint lekerekített oldalsó
részekből, alul ezeket összefogó gallérja van. Szabása szerint, ennek a
tÍpusnak a kontyrésze kúposabb. Kiálló, pártaszerű pereme, „taraja"
fekete klott szalagból rakott, három soros. Bélése vastag szőtt anyaggal
bélelt, széle piros klottal szegett. Oldalt a rakott klottot két soros
egyszerű zsinór fogja le, hátlapján, az összeillesztés mentén, két sorban,
rakott klott szalag. A fejtetőn dupla szalagcsokor. A főkötő alját rakott
gallér zárja, szélét rakott szalag és zsinór szegélyezi, fölötte középen,
kisebb, szintén rakott gallér, szélét rakott szalag és fűzött zsinóros
gyöngysor szegi. Áll alatt, elöl zárult, e példánynak hiányzik a kötője.
Szakadozott, gyenge állapotú. A díszítés szerény volta arra utal, hogy
szegényebb idős asszony főkötője lehetett.
Méretei: Magassága = 30 cm. Mélysége = 18 cm. Kerülete = 44 cm.
2. CSEPESZ, Csíkszentimre, 20. század első negyede
CSSZM, ltsz. 141.
Fekete, magában mintás, selyembrokát anyagból készült, szabása az
előzőéhez hasonló. Színén géppel varrt, bélése csíkos anyagból, kézi
varrású. A két anyag között vékony kartonpapír, merevíti a főkötőt.
Pártarésze három rend keményített, lerakott gyári csipke. Elöl fekete
bársonnyal beszegett, a csipke összevarrását szintén rakott szalag fedi,
rajta gyári hullámos vonalú zsinór. Az összevarrás mentén két oldalt
rakott szalag, ugyanazzal a zsinórral. A fejtetőn keskenyebb szalagú
kettős csokor. Hátrafelé haladva, patkó alakban, ismét rakott keskeny
szalag, lennebb még egy rend van. A nyakszirti rész rakott gallérral
szegett, bélése piros vászon, széle ugyanolyan szalaggal és zsinórral
díszített.
Az összevarrás vonalán hátul egy szatén szalagcsokor, két vége
szabadon lelógó. Áll alatt kötődött. Állapota gyenge, szakadozott,
anyaga kifeslett, kötője hiányzik.
Méretei: Magassága = 24 cm. Mélysége = 15 cm. Kerülete = 43 cm.
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3. CSEPESZ, Csíkszentimre, 20. sz. első negyede
CSSZM, ltsz. 1262
Fekete, szaténból, szintén három részből szabott,
középen a fejen keresztül áthaladó középrésszel, két
lekerekített oldalrésszel, alul gallérral. Bélése rózsaszín
viaszkos vászon. Elöl, az arc keretezésénél, a szélen cérnába
sodort drót merevíti, és a hátsó összeillesztések mentén
szintén. Pártarésze három rend keményített csipkéből
lerakott, széle az arcrészen fekete klottal szegett. A csipke
hátlaphoz való varrása mentén, a fej kerületén haladó,
néhol megráncolt fekete szatén szalag fedi. A fejtetőn
szalagcsokor, a kontyrészen kettős csokor, magában
mintás másfajta szalagból. Ezt és a fejtetőn levő csokrot
kétsoros, farkasfogasan fűzött gyöngysor köti össze. A
masni két lelógó szélén virágalakba fűzött kétsoros gyöngy
szegélyezi. A szalag végén még csipke is van, ugyanilyen
szegi a gallér szélét is. Az áll alatt kötődik, kötője keskeny
fekete szalag. Állapota erősen használt, szalagja
szakadozott.
25 cm. Mélysége = 8 cm.
Méretei: Magassága
Kerülete = 51 cm.
4. CSEPESZ, Csík, 20. század első negyede
CSSZM, ltsz. 147.
Fekete, mintás, brokátselyemből, két részből szabott,
szélén keményített csipkéből rakott „tarajjal", a fejtől elálló
pártaszerű széllel. Szabása különbözik az előbbiétől. Míg
az előbbi kontyrésze kúposabb, addig e tÍpusnál laposabb.
A főkötő előrésze téglalap alakú, hosszában fogja körbe a
fej kerületét, ehhez illeszkedik a kontyrész, kerekded,
sapkaszerű darabja. A fej görbületéhez való illeszkedést
felül-alul és oldalt, lerakásokkal oldják meg. A taraja két
rend csipkéből áll, ami vagy eredetileg készülhetett így is, 39
viszont az is lehet, hogy károsodott állapota miatt hiányos,
mivel általában 3 rend csipkéből rakták. A szaténanyag
gépi varrású, a bélése rokolyaanyag, ami kézzel varrt. Elöl,
a tulajdonképpeni főkötő széle fekete bársonysávba
szegett, kívül a pártarész és az anyag találkozásánál, a
csipke zsinórra fűzött gyöngysorral lefogott. A hátrész
bevarrása mentén körülfutó rakott szalag, rajta ugyancsak
zsinóros virágfüzér- gyöngysor. A főkötőnek nincs gallérja,
egyszerűen beszegett, kötője sem tűnik eredetinek,
valószínű, utólag pótolt piros keskeny szaggal kötődik az
áll alatt. Viszonylag ép állapotú. Ez a csepesz is idősebb
asszonyé lehetett.
Méretei: Magassága =21 cm. Mélysége = 18 cm.
Kerülete = 50 cm.
39
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5. CSEPESZ, Csík, 20. század első negyede
CSSZM, ltsz. 143.

Anyaga sima fekete szatén, szabása az előbbiével
két részből szabott, típusa hasonló. Kívül-belül
kézzel varrt. Gyári vásznakkal bélelt. Pártarésze két rend
keményÍtett csipkéből rakott, elől fekete bársonnyal
szegett. A csipkét oldalt, farkasfogasan fűzött fekete
gyöngysor fogja össze, a hátrész összevarrása mentén
rakott keskeny szalag, rajta zsinórra fűzött hullámos
gyöngysor. A főkötőnek a nyaki részen szintén rakott
gallérja van, piros vászon béléssel, szélén rakott szalag. Áll
alatt kötődik, egyszerű fekete szalaggal. Állapota gyenge,
szakadozott, a gyöngysor hiányos, anyaga is foszlott.
Öregasszony viselete lehetett.
18 cm.
Méretei: Magassága = 21 cm. Mélysége
Kerülete = 44 cm.
megegyező,

6. CSEPESZ, Csík, 20. század első negyede
CSSZM, ltsz. 146.

Egyszerűbb főkötő, sima fekete szaténanyagból, szabása
az előzőkéhez hasonló. Rakott csipkéje keskenyebb,
három rendből áll. Kívül gépi varrással készült, bélése
vastagabb kockásan szőtt anyag. Elől fekete ripsszel
szegett. Oldalt a pártarész levarrása egyszerű zsinórral
történt. A fejtetőn kettőscsokrú ripszszalag. A hátrész
illeszkedése mentén rakott ripszszalag végei szabadon
lógnak egészen a középig. Középen fekete font
gyapotzsinór van rávarrva, egészen a gallérig tart. Gallérja
rakott, szélén helyenként beöltött kettős vékony zsinór.
Elég elhasznált állapotban van, a rakott csipke, és a
ripszszalag szakadozott. Áll alatt kötődött, kötője
hiányzik. Szegényebb öregasszonyé lehetett.
Méretei: Magassága = 24 cm. Mélysége = 15 cm.
Kerülete = 46 cm.
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7. CSEPESZ, Csíkszentgyörgy, 20 sz. első negyede
CSSZM, ltsz. 1384.
Fekete szaténból szabott, két részből összevarrt főkötő,
előlapja a fej kerületéhez igazodik, kontyrésze lapos, gallér
zárja alul. Bélése fekete ritkavászon, kézzel varrt, széle elöl
fekete selyemmel szegett. Taraja három rend keményített
gépi csipkéből lerakott, a negyedik rend csipke hátrafelé
hajlik, közöttük rakott, magában mintás szatén szalag,
szintén lerakva. A fejtetőtől indul a kontyrészt befedő
összehajtogatott, rombuszalakú fátyol, a gallér alá lelógó,
fátyolszerű, két féle csipkéből varrt, ami a fejtetőn és a
kontyrészen a főkötőhöz rögzített. A fejtetőn a fátyol
egyik része összecsokrozott, vége szabadon lóg, rajta fehér
' '
'
b'l
' ' 1 bevont
muviragcso k or, k emenyitett
vaszon
o cernava
zöld szárakkal, egyik felén virágalakba összehúzott szalaggal, a másikon szintén művirágcsokor, piros-fehér, zöld
levelekkel. A kontyrészen, a felső feléhez rögzített, kettős
csokrú szatén szalag van, vége középen lelóg. A gallérja
lerakott, szintén keskeny gépi csipkével szegett. Belől viaszos vászonnal bélelt. Áll alatt kötődik, szélesebb szaggal.
Feltehetően menyasszonyi főkötő lehetett, biztos adatunk
azonban erre nincs 40
Mérete: Magassága = 30 cm. Mélysége = 17 cm.
Kerülete = 47 cm.
11
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8. CSEPESZ, Csíklázárfalva, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 2130.
Fekete szaténból, rakott csipkéből, két részből szabott
főkötő, alul gallérral. Taraja három rend keményített csipke, béléssel. Az arcot keretező szélen bedolgozva hajlított
drót, valamint a kontyrész illesztésénél szintén drót merevíti. A csipke levarrását oldalt fodorszerűen húzott fekete
szaténszalag fedi. Hátlapja sima szatén, melyre ráaplikálták
az ovális alakú szembehajtogatott fátyolt. Ennek közepe
pettyes tüll, széle szélesebb vízfolyásos mintájú gyári csipke. Felső vége a főkötő tetején összehúzott, a rakott csipke
fölé ér, alul pedig lelóg a hátra, jóval a gallér alá. Rajta a
kontyrészre rögzített szalagcsokor két hosszú véggel, amit
a kontyrész aljához rögzítettek. A fejtetőn szintén
szalagcsokor, ennek első részén rávarrt rózsaszín és piros
virág, majd öt kisebb: kék, zöld, sárga, lila, varrt virágból
álló csokor díszíti. A főkötő gallérja szintén rakott, gépi
csikkével szegett. Áll alatt kötődik, vékony szalaggal. A
fenti főkötőhöz hasonlóan ez a darab is menyasszonyi
jegyfőkötő, esetleg ifjú asszonyé lehetett. Aránylag jó
állapotban van.
Méretei: Magassága = 28 cm. Mélysége = 13 cm.
Kerülete = 48 cm.
40
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9. CSEPESZ, Csíkszentgyörgy, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1937.
Fekete szaténból varrt, négy rend fekete csipke tarajjal
rendelkezik. A főkötő rész két részből szabott egy
előlapból és a kontyrészből. A csipketarajból három, elöl
az arcot szegélyezi, a negyedik hátrafelé hajlik. Közöttük
az elválasztást fekete rakott szalag fedi. Alul rakott, szélén
csipkével szegett gallérja van. A főkötő az áll alatt kötődik,
fekete szalaggal. A fejtetőn fekete, magában mintás szatén
szalagcsokor, ezen rátétként fehér szalagcsipke, amire
vastag sodrott, kék színű selyemzsinórból körkörösen
kiképzett és ráerősített rózsák vannak, amiből kettő
hiányzik. Kontyrészét, hátul hosszan lelógó, fekete tüllből
és csipkéből készült összehajtogatott fátyol, mely az egész
kontyrészt lefedi, rajta fekete szaténból készített
duplacsokrú masni, hosszan lelógó végekkel. Bélése fekete
anyag, gallérja piros anyaggal bélelt. Ez is menyasszonyi,
vagy fiatal menyecske főkötője lehetett.
Méretei: Magassága = 30 cm. Mélysége = 15 cm.
Kerülete = 42 cm.

10. CSEPESZ, Csíkcsomortán, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1346.

Szintén fekete klottból, három rend rakott csipkével
készült, szabása az előbbihez hasonló. Bélése keményített
vászon, gallérja rakott, szalagcsipkével szegett. Oldalt
rakott szalag választja el a harmadik rend csipkét a
többitől. A fejtetőn fekete szalagcsokor, rajta összecsok1szeru// h'atso resz szmten fek ete, k'et f'l
'
rozva a fatyo
ee
csipkéből, ami a kontyrészen végig lenyúlik a galléron
alulra. A főkötő az áll alatt kötődik, vékony fekete
szaténszaggal. Sérült állapotban, bélése szakadozott.
Mérete: Magassága = 30 cm. Mélysége = 15 cm.
Kerülete = 41 cm.
I
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11. CSEPESZ, Csíkmenaság, 20. század első fele

CSSZM, ltsz. 1131.
Fekete szaténból készült, az arcot három rend rakott
csipke keretezi, a negyedik hátrafelé hajlik, közöttük egy
széles magában mintás rakott szaténszalag, két részből
szabott, rakott gallérral. Elöl az arcot keretező szegénél
fekete cérnával burkolt merevítő drót, a kontyrész
kapcsolódásánál szintén. Szabása egyezik az előbbiéhez.
Bélése sűrű szövésű fekete vászon. A színét és bélését
összedolgozó szegés fekete szaténszalag. A kontyrészt
ovális szabású kétféle csipkéből készült, összehajtogatott
fátyol takarja, a fejtetőn erre rádolgozva dupla csokrú
masni, a kontyrész tetején szintén szalagcsokor, lelógó, de
visszahajtott végekkel. Az áll alatt fekete szagcsipkéből
kötővel zárul. Viszonylag jó állapotban van.
Méretei: Magassága = 32 cm. Mélysége = 11 cm.
Kerülete = 48 cm.

12. CSEPESZ, Csíkdánfalva, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1569.

Fekete szaténból, két részből szabott szélén négy rend
rakott tarajjal. A csipkék között sugarasan
elrendezett kék szalagok, mely egy kissé kilógnak a
csipkéből. Bélése üzleti vékony szövet. A színe és bélése
kézzel, bársonnyal beszegett, alul rakott gallérral, aminek
piros vászonbélése van, széle kilóg a színére. A pártarész és
a textília találkozásánál, a szél virágmintára fűzött
gyönggyel letűzött, a kontyrész bevarrását gyönggyel
megtuzott rakott szaténszalag fedi. A kontyrészt
függőlegesen három sorban két szélén fekete, középen kék
és fekete szalagalátéten, zsinóros, farkasfogas gyöngyfűzés
díszíti. Az áll alatt kötődött. Jó állapotban van. Módosabb
asszony főkötője lehetett.
Méretei: Magassága = 26 cm. Mélysége = 16 cm.
Kerülete = 53 cm.
csipkéből

307

FARKAS IRÉN
13. CSEPESZ, Csíkszereda, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1479.
Fekete, virágmintás brokátselyemből készült, két
gallérral, három rend rakott csipkével a
szélén.
A
csipkesorok
között
világoskék
szalagdarabok, sugarasan elhelyezve. Bélése durvább
szövésű üzleti anyag, a színét és a bélést kézzel
szegték be, egyszer fekete bársonnyal, utána
leszegték fekete rakott szaténnel is. A csipketaraj
szélét vízfolyásosan fűzött fekete gyöngysor zárja. A
kontyrész és az előlap találkozásánál rakott fekete
szaténszalag fedi, amire szintén hullámos fűzött
gyöngysor került. Lerakott gallérját ezután varrták
rá, szélét fűzött gyöngysor szegi, bélése piros anyag,
melynek szegése kissé kilóg. Az áll alatt szalaggal
kötődik, csokrot lehet kötni belőle. Jó állapotban
van, a varrás néhol felfeslett.
Mérete: Magassága = 18cm. Mélysége = 15 cm.
Kerülete = 52 cm.
részből,

14. CSEPESZ, Csíkszereda, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1568.
Fekete, selyembrokátból készült, két részből szabott,
alul rakott gallérral, szabása az előbbiéhez hasonló.
Szélén három rend keményített csipke-taraj. Belül fekete
ripszanyaggal bélelt. A színe és fonákja összevarrását
fekete bársony fedi, erre rászegve rakott szaténszalag,
ami a szél és a csipke összevarrását fedi. Oldalán a „taraj"
szélét farkasfogasan fűzött gyöngysor rögzíti. Az előrész
és a kontyrész kapcsolódását fekete szalagon szélesebb
zsinórra fűzött, mesterkével ellátott gyöngysor takarja,
ami teljesen körbefut. Alul rakott gallér, amit piros
vászonnal béleltek, néhol kitetszik. A gallér szélét
szintén zsinórra fűzött gyöngysor szegi. Az áll alatt
fekete bársonykötővel zárult, de ezt ripszszalaggal
helyettesítették. Viszonylag jó állapotban van.
Méretei: Magassága = 29 cm. Mélysége = 18 cm.
Kerülete = 53 cm.
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15. CSEPESZ, Csíkmenaság, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1244.

Fekete szaténból, két részből szabott. Bélése vastag,
keményebb szövésű csíkos anyag. Színét és fonákját
szaténnal szegték össze. Három rend rakott fekete csipketarajjal, kézzel varrták össze. Oldalt a csipkét zsinórra
fűzött gyöngysor zárja (valószínűleg kereskedelemben vett
anyag). A kontyrész és előlap találkozását fekete rakott
szaténszalagra varrt ugyanilyen gyöngysor fedi. A fejtetőn
•
szatensza1ag, k'et vege
harmascso k ru, maga'b an mmtas
oldalt lelóg, alatta kettőscsokrú ripszszalag. A gallér felett
szintén szalagcsokor két vége lelóg a gailér alá. A gallér
anyaga megegyezik a főkötőjével, bélése piros vászon,
szélét rakott szalag, rajta azonos zsinórra tűzött
gyöngyfüzér szegélyezi. Az áll alatt kötődött vékony
szalagból, kapoccsal zárult. Szakadozott az alapanyaga,
szalagja.
Méretei: Magassága = 24 cm, Mélysége = 16 cm.
Kerülete = 46 cm.
l

I

I

I

I

16. CSEPESZ, Gyímes völgye, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 80.

Jellegzetes „csángó csepesz", csak a Gyímes völgyében
csángó-magyarok hordják.
Hímesen szőtt szatén anyagból (ipari termék,
kereskedelemből származik) készült, mintája fekete alapon
szétszórt rózsacsokor. Három darabból szabott, a
középcsík keresztbe halad a fejtetőn a tarkóig, két oldalt
oldalrészekkel, ami a nyakszirt szerint mélyen kiszabott.
Bélése piros kanavászon, a bélést és a szegélyt kézi varrással
rögzÍtették. Az arcot keretező részen széles fekete gépi
szövésű
csipke. A fül mellett mindkét oldalon,
többszörösen visszahajtották, Így három rétegű. A csipkét
fércöltéssel öltötték a főkötő textiljéhez, a szél lefedésére,
szalagra tűzött zsinórra fűzött flittert alkalmaztak
díszítésül. A szalag halványzöld rajta hullámos
zsinórsorok, középen pedig kék, zöld, rózsaszín és piros
flitterek sorjába fűzve. Az áll alatt kötődik, kis horgolt
fülekbe illeszkedik a kötő. Csipkéje szakadozott, néhol a
flitterszemek leestek róla.
Méretei: Magasság = 28 cm. Mélysége = 19 cm.
Kerülete = 50 cm.
élő
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17. CSEPESZ, Gyímes völgye, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1404.
Kereskedelemből származó, géppel szőtt virághímes
szatén, szintén három darabból készült. A színe géppel
varrt, bélése sűrű szövésű házivászonból, kézzel varrták.
Szegélye piros vászonnal szegett köröskörül. Elején az
arcot szegélyező részen, fekete szélen gépi szövésű csipke,
két oldalt többszörösen összehajtogatva. A csipke és a
textilanyag összevarrását rózsaszínű szalag fedi, amit
tűzőöltéssel varrtak fel. Erre bordószín szalag került,
melyre sárga és fehér szálú hullámos zsinórdíszt tettek, erre
pedig sorba fűzött flittereket rögzÍtettek. Szintén az áll
alatt kötődik vászonnal bevont zsinór-fülbe. Szakadozott, a
textÍlia feslett, a csipkéje szintén.
24 cm.
Méretei: Magassága = 29 cm. Mélysége
Kerülete = 53 cm.

18. CSEPESZ, Gyímes völgye, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1979.
• h'1mes szott szatenbo'l , h'arom
Fek ete a1apon virag
részből szabott, megegyezik az előzőekkel. Bélése gyárilag
szőtt piros-fehér csíkos keményvászon, kézileg varrták a
már géppel összevarrt színéhez, és szintén piros vászonnal
szegték be. Az arcot keretező csipkéje szintén fekete, gyári
szövésű. A szélére díszként rózsaszínű szalagon középen
vízfolyásos aranyozott zsinór, és ugyancsak vízfolyásosan
fűzött bordó flitter díszíti két sorban. Áll alatt két
fülecskével végződik, ebbe kerül a kötő, ami hiányzik.
Anyaga felfeslett, szakadozott.
Méretei: Magassága = 29 cm. Mélysége = 24 cm.
Kerülete = 53 cm.
I

ll

I

19. CSEPESZ, Gyímesközéplok, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1570.
Szintén gyári szövésű virághímes szaténból (fekete
alapon szétszórtan elhelyezkedő virágcsokrok), három
darabból szabott. Bélése gyári keményvászon széle
ripszszalaggal, kézzel összevarrt. Körbefutó széles gyári
fekete csipke a fülrésznél többszörösen összehajtogatott,
fércöltéssel varrták a csepesz szélére. A csipkére díszként
rózsaszín szalagot öltöttek, erre került a hullámvonalas
zsinórdísz aranyozott és fekete szálakkal. Az áll alatt
kötődik, kis horgolt fülekkel. Kötője hiányzik, anyaga
szakadozott, feslett.
Méretei: Magassága = 25 cm. Mélysége = 20 cm.
Kerülete = 47 cm.
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20. CSEPESZ, Gyímes völgye, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 78.
Fek ete a1apon rozsacso k ros, gyan·1 ag szott szaten, h'arom reszből szabott. Színe varrógéppel összevarrt, bélése vastag vászon,
piros vászonnal szegett mindkét szélen. Szélén szintén széles gépi
csipke, két oldalt három rendbe hajtogatott, és összevarrt.
A csipke szélén rózsaszínű szélesebb szalagra applikált, széles,
gyárilag szőtt hímes szalag, fekete alapon indaszáras rózsák, sárga
és fehér virágokkal. Szintén horgolt fülecskébe bújtatható
kötővel zárul az áll alatt. Kötője hiányzik, anyaga felfeslett.
Méretei: Magassága= 27 cm. Mélysége= 22 cm. Kerülete= 46 cm.
I

I
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I
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21. CSEPESZ, Gyímes völgye, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 81.
Fekete alapon szétszórt rózsacsokros, gyári szövésű szatén
anyagból, szintén három részből szabott. Színe géppel varrt,
bélése üzleti vászon, piros vászonnal, kézi varrással szegett,
mindkét felén. Az arcot szegélyező széles üzleti fekete csipke
kézi fércöltéssel varrták az anyaghoz. Erre került a díszítés, a
csipke szélén rózsaszín széles szalagon fehér szalag, rá pedig
duplasoros, csigás zsinórdísz, ebbe belefűzve fekete piros, fehér
zöld flitterekkel (ez is üzletből vásárolt lehetett). A nyakszirten a
csepesz alját szintén aranyozott vízfolyásos zsinór díszíti, mely
egy kissé túlhaladja a szegés anyagát.
Két fülén horgolt fülecske a kötőnek. Viszonylag jó
állapotban van, kötője hiányzik.
Méretei: Magassága=28 cm. Mélysége=20 cm. Kerülete=50 cm.
22. CSEPESZ, Kászonújfalu, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1291.
„Kászoni" csepesz
Fekete taft anyagból, két részből szabott. A fejtetőig ér,
jórészt a kontyot takarja. Az arcot keretező részen fekete rakott
csipke (gyári szövésű), vége fekete taft, amit ugyanúgy a csipkével
együtt leraktak. A csipkerész, „a taraj" előhajló, nem elálló, hanem szorosan zárja körbe a fejet. Három rend fekete csipke között zsinórra fűzött gyöngysor ékesíti, ami kilátszik a csipkerendek alól. A csipke a keskeny és szorosabb előlaphoz illeszkedik, amelyhez kapcsolódik a kontyrész, ami körberáncolt, alul
is, kissé nagyobb és kontypárnával rendelkezik. Bélése vastag szövet. A kontyrész és a csipke meg az előlap találkozását, farkasfogasan, zsinórra fűzött két soros gyöngysor fedi, alul is ezzel zárul
a főkötő. A csipkerész és az előlap organikusabban kapcsolódik
egymáshoz, jellegzetes, jobban a fejhez simuló formát ad a csepesznek. Áll alatt széles szalaggal, csokorra kötődik, aminek
mindkét végét kétfelől rögzítettek a fülrészhez. Szakadozott, a
kontyrész anyaga tönkrement.
Méretei: Magassága=24 cm. Mélysége= 16 cm. Kerülete=49 cm.
A szalag méretei: Hossza = 136 cm. Szélessége = 11 cm.
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23. CSEPESZ, Csíkszentgyörgy, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1459.
Kászoni típusú csepesz
Az előbbihez hasonló, fekete, selyembrokátból szabott,
széles fekete csipke előrésszel, aminek végét szintén
szaténnal erősítették meg, és a csipkével együtt leraktak. A
csipkesorok között fűzött gyöngysor díszíti. A kontyrész
körbehúzott, kontypárnával. Bélése vászon. A kontyrész
és a csipke találkozásánál, duplasoros zsinórra fűzött,
farkasfogas gyöngysor, mellette egysoros virágmintás
gyöngysor halad körbe. Ennek a csepesz típusnak nincs
külön gallérja, alul ugyanolyan gyöngysor díszíti, alatta
hullámvonalas zsinórszalag. Az áll alatt kötődik egyetlen
széles, mindkét oldalon rögzített szalaggal. Jó állapotban
van.
Méretei: Magassága = 24 cm. Mélysége = 16 cm.
Kerülete = 49 cm.

24. CSEPESZ, Székelyudvarhely, 20. század első fele
CSSZM, ltsz. 1142.
Fekete selyembrokátból, két részből szabott. „Taraja"
három rend csipkéből rakott. A csipkesorok között
sugarasan elhelyezett szalagcsíkok, piros, kék zöld színűek,
melyek kitetszenek a sorok közül. Az előlap és a csipke
találkozásánál két soros fekete fűzött gyöngy fut körbe,
mellette fekete fűzött flittersor. A kontyrész varrását
lerakott szaténszalagra dolgozott, ugyanilyen gyöngysor
fedi. Alul rakott, piros bélésű gallérja van, szélén egysoros
fűzött gyöngy és flitter. Áll alatt szalaggal kötődik.
Csipkéje helyenként szakadozott, szalagja szintén. Típus
szerint megegyezik a csíki csepeszek egyikével, ami utalhat
arra is, hogy a tulajdonosa innen elszármazott, vagy arra,
hogy ez a szabástípus a székelység körében ismertebb,
nagyobb régiókban elterjedt volt.
Méretei: Magassága = 21 cm. Mélysége = 20cm.
Kerülete = 50cm.
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CEAPSA SECUIASCÁ DIN ZONA CIUCULUI
Rezumat
Lucrarea prezinta coleqia de cepse a Muzeului Secuiesc al Ciucului.
Ceapsa sau dita este o piesa importanta din portul popular femeiesc secuiesc din zona Ciucului
(Csík). Era purtati de femei, din ziua nuntii pana la adanci batraneti, ele fiind inmormantate in
acest port. Purtarea cepsei era simbolul femeii maritate, ~i are o semnificatie aparte, precum palaria
in portul barbatesc (simbolul barbatului insurat).
Ceapsa a fost daruita de mire miresei. ln ziua nuntii, dupa cununie, 1n cadrul ceremoniei de
initiere, mireasa este pieptanata, parul i se pune in coc (conci), care, la randul lui, este tot un simbol
al femeii maritate. Cocul este apoi acoperit de ceapsa sau dita. De-a lungul secolelor, aceasti piesa
de port feminin a evoluat, s-a schimbat foarte mult, mai ales in secolele 18-19, dnd moda
boiereasd ~i a burgheziei a avut un efect puternic asupra evolutiei portului popular feminin. ln ceea
ce prive~te culoarea, croiul, materialul ~i podoabele folosite pentru decorare, ceapsa purtata in
Secuime i~i are originile in moda burgheziei. Culoarea cepselor este neagra, au fost croite din doua
sau trei parti, din textile mai fine, ca satinul, brocartul pentru paturile mai bogate, iar pentru cele
mai sarace, din textile mai simple (tafta, kloten). Erau impodobite cu dantele, panglici, ~nururi,
flutura~e ~i margelu~e. ln zona Ciucului, distingem, dupa croiala, doua tipuri de cepse. Mentionam
d, ele difera dupa aspect ~i de ditele purtate in zona Gheorgheni (Gyergyó), zona Casinului
(Kászon), ~i de cele ceangaie~ti din Valea Ghime~ului (Gyimes). Caitele sunt purtate pana la
inceputul secolului al 20-lea. Treptat, au ie~it din moda, locul lor a fost luat de basmalele din diferite
materiale ~i culori.

THE SZEKLER MOB-CAP FROM THE CIUC REGION
Abstract
The study presents the mob-cap collection of The Szekler Museum of Ciuc.
Mob-caps are an important piece of Szekler women's wear in the Ciuc (Csík) region. Women
wore them from their wedding day until their elderly ages, even being buried with them. Wearing a
mob-cap was the symbol of being married and it had a special significance, much like the hat in
men's wear (the symbol of a married man).
The mob-cap was given as a present from the groom to the bride, on their wedding day, after
the nuptial ceremony. During the initiation ceremony, the bride's hair is combed and arranged in a
bun (also a symbol of married women), on top of which the mob-cap is put. This piece of women's
wear has changed during time, especially in the 18-19'h centuries, when boyar and bourgeois
fashion influenced its evolution. Considering its colour, cut, material and decoration, the mob-cap
worn by Szeklers has its origins in the bourgeois fashion. Their colour is black, their tailored from
two or three parts of fine materials like satin or brocade for richer classes and simple materials like
taffeta for the poorer. They were decorated with laces, ribbons, cords and pearls.
Based on tailoring there are two distinct mob-caps in the Ciuc (Csík) region. They also differ
from the ones worn in the Georgheni (Gyergyó), Casin (Kászon) and Ghime~ (Gyimes) regions.
From the 20'h century mob-caps are not worn anymore, they slowly went out of fashion, their
place being taken by kerchiefs of different materials and colours.

314

A HÁZIIPARI SZŐNYEGSZÖVÉS TÖRTÉNETE CSÍKBAN 1
Fülöp Hajnalka
A festékes néven ismert gyapjúszőnyegnek többféle megnevezése ismert, amelyek egyrészt színes,
festett mivoltára, másrészt készítésének technikájára, illetve a készítő népcsoportra utalnak:
burjánnal festett festékes, burjános, rakottas, aggatott, székely szőnyeg, székely rakottas. 2 Ez a
szőnyegtípus évszázadokon át nemcsak a kelengye legértékesebb lakástextíliája, de a házak
tisztaszobájának és a templomoknak is egyik megbecsült dísztárgya volt. 3 A szőnyegeket asztalra,
ágyra terítve, illetve falvédőként, falikárpitként használták, később, a 20. század második felétől
padlóra is terítették.
A festékes a vászonszövéshez használt egyszerű szerkezetű keskeny szövőszéken készült,
láncfonala kendercérna, a vetülék vékonyra sodort, festett gyapjú. A szőnyeget kilimtechnikával
szőtték, mindkét oldala egyforma. Tipikus díszítő elemei a szövés technikájából, a kilimtechnika
jellemző kötésmódjából adódnak. Viski Károly szerint a festékesek egyszerűsége a székelység
nehezebb életkörülményeire, a takarékosságra vezethető vissza. 4
A festékes két szélből középen összevarrt szőnyeg, a díszítő motívumok a két szélen
szimmetrikusan helyezkednek el, közepén, az összevarrásnál pontosan illeszkednek. Majdnem
mindegyik festékesen előfordulnak apró „hibák": ha a szövő figyelme elkalandozott, némelyik
motívum két különböző szélen megszőtt részei nem pontosan egyforma méretűek; ha szövés
közben elfogyott a festett fonal, nem mindig sikerült azonos árnyalatúval pótolni. A szőnyegek
mérete általában hasonló, hosszuk 180-220 cm, szélességük 140-160 cm körüli. Előfordulnak ennél
kisebb festékesek is - átlagosan 110-130x 135 cm-esek -, amelyeket általában asztalra terítve
használtak.
A festékesek alapszíne rozsdabarna, vörösesbarna, amelyen a sötétkék, okker és fehér geometrikus motívumok határozottan elkülönülnek, szépen érvényesülnek. 5 A festékesek szövéséhez
felhasznált gyapjúfonalat „burjánnal", vagyis a falu határában, a kertben termő növények
6
különböző részeinek főzetével festették meg. A 19. század közepén a növényi festékanyagok
ismerete általános volt, majd a kereskedelmi forgalomban megjelenő szintetikus festékek terjedtek
el. Az új festési lehetőség az ízlésbeli változást is magával hozta: a korábbi, visszafogott színek mellé
egyre több élénk szín került, megjelent a piros, az élénksárga, a narancs, a rózsaszín és a lila több
változata. Ugyanakkor a kézimunka mintalapokon terjesztett szabadrajzú virágminták, a városi
polgári lakásokban használt szőnyegek és más lakástextíliák divatja is hatott a festékes szövésére:
A tanulmány a Nők, szőnyegek, háziipar című kiállítási katalógusban megjelenő A székely festékes szőnyeg és a
csíki háziipar története című írás rövidített, átdolgozott változata.
2
FARKAS 1997, 15.
3
Levéltári forrásokra hivatkozva bővebben Írt erről Szabó T. Attila (1956), Szentimrei Judit (1958), U.
Kerékgyártó Adrien (1981-1984), Farkas Irén (1997), Szőcsné Gazda Enikő (2006, 2009).
4
VISKI 1928. A Néprajzi Múzeum székely szőnyeg gyűjteményéről kiadott első színes képes kiadávány.
5
SZENTIMREI 1958, 13.
6
A festőnövények ismeretével, használatával kapcsolatban bővebben lásd Miklóssy V. Vilmos (1978),
Lőrinczi Etelka (1980, 1993), Csókos Varga Györgyi (2008) írásait.
1
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különböző viráginda és leveles rózsa motívum szövésével is próbálkoztak. A virágmintás festékesek
az 1930-as évektől jelentek meg a falusi leányok kelengyéjében.

A csíkszeredai

szövő tanműhely

története

A szövés, ezen belül a szőnyegszövés állami támogatása a 19. század utolsó évtizedeiben keza háziipari fejlesztések egyik kiemelkedően támogatott területe volt. Az 1873-as bécsi
világkiállítást követően rendezett országos, regionális és helyi kiállításokon egyre gyakrabban
jelentek meg a paraszti háztartásokban szőtt gyapjúszőnyegek. Minisztériumi ösztönzésre a
regionális iparkamarák, a helyi iparegyesületek, háziipari egyletek szövészeti iskolákat, tanfolyamokat szerveztek, amelyekkel az adott régióban élő nők képzését és megélhetését kívánták
biztosítani.
Az 1870-es évek elején Csíkszeredában a vármegye állított szövészeti iskolát. A végzett
növendékeknek szövőszéket ajándékoztak, de a várt eredmény, vagyis a helyi „szövészeti ipar"
fellendülése nem következett be. 7
A következő tanműhely az 1880-ban alapított Csíkmegyei Polgári Leányiskola mellett, annak
vezetése és felügyelete alatt működött, 1882 és 1887 között. Az iskola első igazgatónője, özv.
Lakatos Jánosné Pintye Karolina hozzáértő és odaadó támogatója volt a háziipari mozgalomnak és
a szövés oktatásának. 8 A szövőműhely létrehozása Binder Lajos ipari felügyelő segítségével történt,
aki a minisztérium megbízásából több szövőműhely alapítását segítette és tanfolyamokat szervezett
az ország különböző vidékein.
1882 júniusában Binder Lajos levelében arról értesítette a minisztériumot, hogy Csíkmegye
törvényhatósága hajlandó a szövőtanműhely működésének feltételeit biztosítani, vagyis ingyen
adna helyiséget a leányiskola épületében, a fűtést, világítást fedezné, a növendékeknek havi 8 frt
ösztöndíjat biztosítana a nevelési alapból, a szövőket ellátná fonallal. A tanfolyam oktatójának
viszont nem tud megfelelő szállást biztosítani. A törvényhatóság elképzelései szerint minden Csík
megyei faluból egy-egy leányt tanítanának szőni, vagyis 66 növendéket vártak, akik három
csoportban, fél éves tanfolyamokon sajátítanák el a szövést, és hazatérve saját falujukban
terjesztenék a városban tanultakat. Húsz szövőszékkel kezdené meg működését a műhely, és mivel
a létszám elég nagy, az oktatáshoz szükséges öt segédoktatót a sepsiszentgyörgyi Első Székely
9
Szövőgyár növendékei közül hívnák meg, havi fizetést és ellátást biztosítva részükre.
A szövőtanfolyamok a tervezett fél éves időtartamnál tovább tartottak, kilenc-dz hónapig, a
növendékek tavasszal nyilvános záróvizsgát tettek. A legeredményesebbek szövőszéket kaptak
otthoni használatra, és pénzjutalomban részesültek a megyei hatóság és a pártoló közönség részéről.
Munkáikból, akárcsak a polgári leányiskola tanulóinak kézimunkáiból, vásárral egybekötött
kiállítást rendeztek, ahol a legjobban sikerült tárgyakat visszatartották, hogy a kolozsvári
munkakiállításon és vásáron mutassák be.
A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara jelentésében az áll, hogy az özv. Lakatos Jánosné által
három éve irányított tanfolyam résztvevői „régi festékes csiki szőnyegek készítésmódjának felújítására"
vállalkoztak, az 1882-es országos kiállításon „a csíkmegyei szőnyegek legolcsóbb voltuknál és ízlésteljes
szín- és mintaösszeállításuknál fogva a legnagyobb előkelőségek által kerestettek; azonkívül stylszerű
kivitelük folytán számos darab vásároltatott meg a külföldi iparművészeti múzeumok részére.
Csíkmegyében egy már kihalt iparágat kellett újból életre támasztani, mely körülmény nem csekély
dődött,

7

VITOS 2003, 297.

Lakatos Jánosné tagja volt az 1881. évi országos nőipari kiállítás választmányának, a csíki háziipari
munkákat maga válogatta, szállította, a kiállításon felügyelte, majd a vásár végén megmaradt tárgyakat
hazaszállította. (ROL HLVT, F 179, özv. Lakatos Jánosné levele a főispánhoz, 1882. jan. 24.). Lakatos Jánosné
szerepéről a polgári leányiskola történetében lásd FERENCZI 1995.
9
A tanfolytam tárgyi költsége Binder számításai szerint 143 frt 50 kr, az oktató éves fizetése 650 frt lenne.
MOL 1882-9-24736.
8
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fáradság s időbe került; azonban az eredmény özvegy Lakatos Jánosné lelkesült ügybuzgósága folytán
lehetővé vált. Végül megemlítem, miszerint Csíkmegyében a szőnyeg-ipar emelésére és általában annak
10
iparszerűleg történendő űzésére egy betéti társaság van alakulóban. " Mivel a tanműhely működésével,
eredményeivel kapcsolatos adatokból nem derül ki egyértelműen, hogy ott festékes szőnyeget
szőttek, illetve a vásznak és szövetfélék mellett csak kisebb mértékben, arra következtethetünk,
hogy özv. Lakatos Jánosné elsősorban a végzett növendékekkel és a környékbeli falusi
szövőasszonyokkal szövette a régi festékeseket.
A szövőműhely termékeinek forgalmazásában két vállalkozó segített: Baross Gábor miniszter
Csorba Samu brassói és Halmágyi Viktor marosvásárhelyi kereskedőket szerződtette, hogy
háziipari termékeket forgalmazzanak, és erre a célra 4000 frt forgótőkét kaptak. „A szőnyegek
szövetése Halmágyi Viktor vállalkozó által több, ahhoz értő asszony útján, özv. Lakatos Jánosné akkori
csikmegyei polgári leányiskolai igazgatónő buzgó közvetítésével 1881-ben már folyamatba is vétetett. "11
Az anyagot és a mintát a vállalkozó adta, a szövőasszonyok munkadíja 5 frt volt szőnyegenként.
Lakatos Jánosné is igyekezett előmozdítani a szövőműhelyben készült munkák értékesítését: egyik
levelének végén olvashatjuk, hogy a műhelyben készült termékek egy része az iparkamarai
alelnöknél átvehető a karácsonyi bazár részére. 12
A csíkszeredai tanműhely története 1887-ben véget ért, ugyanis amikor Pünkösdi 13 János
szakoktatót Binder Lajos ipari felügyelő javaslatára a tanműhely élére helyezték, a megyei
törvényhatóság olyan feltételekkel kívánta alkalmazni, amelyeket az oktató nem tudott teljesíteni. 14
Bár a tanműhely növendékeinek munkáit több kiállításon díjazták, a leányiskolát fenntartó és
támogató Csíki Magánjavak anyagi nehézségekre hivatkozva lemondott róla. Amikor 1891-ben az
új iskolaépületet használatba vették, szövőtanfolyamot nem indítottak többé. 15
Ugyanebben az évben Tivai Nagy Imre a csíki iparral kapcsolatban azt Írta: „Sem gyáripar, sem
kézműipar, sem háziipar nem fejlődött azon fokra, hogy méltó megemlékezésünknek anyagot
szolgáltatna. "16 A Polgári Leányiskola mellett korábban négy és fél évig működő szövő tanműhely
történetét az ipari fejlesztés jó szándékú, de átgondolatlan példájaként említi: a műhely működése
nem volt, nem lehetett gazdaságos, hisz a végzett növendékek hiába kaptak szövőszéket, többségük
nem használhatta, mert nem tudta megvásárolni a szövéshez szükséges nyersanyagot. A „teljesen
felszerelt szövőszékekhez" alkalmas cérnát, fonalat a műhely számára Késmárkról hozatták, mert a
házi, kézi fonású fonal nem felelt meg. A drága nyersanyag a termékek árát is megemelte. Ennek
ellenére a háziipar lelkes támogatói hazafias elkötelezettségből megvásárolták a termékeket, de a
forgalom nem biztosíthatta a szövők megélhetését. A. gazdasági szakírók véleménye szerint a
háziiparszerű szövés fellendítésének legfontosabb feltétele fonodák telepítése lett volna
Csíkszeredában és néhány környékbeli faluban. 17
Az 1902-ben Tusnádon tartott Székely Kongresszus előadói szakáganként tekintették át a régió
akkori gazdasági helyzetét. Céljuk az iparfejlesztés módozatai fölötti megegyezésen, előterjesztések

°KOLOZSVÁRI KERESKEDELMI 1886, 179.

1

11

VITOS 2003, 299. A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 1904-es jelentése szerint Csorba Samu még
a 20. század első éveiben is aktív volt, pl. csíkpálfalvi asszonyok festékes szőnyegeit árusította.
MAROSVÁSÁRHELYI KERESKEDELMil 904, 70-71.
12
CsPSÁI, rendezetlen iratok 1886, 17.
13
A minisztériumi levelezésben még Pünkösty, Pünköstiy írásmód is előfordul. MOL 1894-2-57906.
14
Vállalkozóként kellett volna működtetnie a műhelyt 8 évig, a korábban végzett és szövőszékkel ellátott 35
szövőnek munkát kellett volna biztosítania, saját fizetéséből eltartania a növendékeket, mert a nevelési
alapból már nem támogatták a tanulókat és a segédoktatókat, mint korábban, a kiutalt szolgálati lakás romos
állapotban volt, jövedelmének tetemes részét ennek javítására kellett fordítania.
15
KOCSIS 2008, 116.
16
T!VAI NAGY 1891, 69
17
TIVAI NAGY 1891, 78-80; SZÉKELY KONGRESSZUS 2001 (1902), 108.

317

FÜLÖP HAJNALKA
megfogalmazásán túl az volt, hogy olyan munkalehetőség biztosítására tegyenek javaslatot, amely a
lakosságnak, a helyi adottságoknak leginkább megfelel, megakadályozná vagy
csökkentené a kivándorlást, amely ekkor súlyosan érintette egész Székelyföldet: "a fonó- és szövőipar
viszonylag a legtöbb embernek nemi különbség nélkül s a legifjabb kortól a késő agg korig jövedelmező
foglalkozást nyújthat. Könnyű művelése mellett tehát ott van leginkább otthon - a hegyi lakóknál -, ahol
a mezőgazdaság jóformán hatását veszti, egyébként pedig megvannak mind azok a természeti viszonyok,
a melyek ezen ipar művelésének előföltételeit képezik, mint a bő víz, sűrű népesség, olcsó munkaerő és
könnyű közlekedés [. ..} ezen iparnál a tőke is biztos és gyümölcsöző elhelyezést találhat, a tőke tehát
bizalommal fordulhat ezen ipar felé. "18
A fonó- és szövőipari előadó sikeres nyugat-európai példákra hivatkozva a textilipar fejlesztését
tartotta a legalkalmasabbnak, amely jövedelmező befektetés a vállalkozóknak, sok munkahelyet
biztosít a lakosságnak, amely az otthonról hozott technikai tudásra támaszkodva könnyedén
megfelelne a gyári munka követelményeinek. Példaként említette a két sikeresen működő
sepsiszentgyörgyi textilgyárat. 19
Geőcze Sarolta20 véleménye szerint „a művelt nők, kiknek ízlésük fejlettebb, akik divatlapokat
járatnak s a tiszta stílű kézimunkát meg tudják becsülni" kellene vállalják az oktatást, hogy a
falvakban, műhelyekben előállított termékek esztétikusak, kelendőek legyenek. E célból rájuk, a
vidéki művelt nőkre hárulna az a feladat is, hogy anyag- és mintagyűjtést végezzenek. „Egyes okos, jó
úrinők bíztatása lendületet adhatna a háziiparnak; nem kell ahhoz nagy befektetés, csak egy kis okos
jóság." Példaként említette a háziipari termékeket forgalmazó vállalkozó Csorba Samu feleségét, aki
a hétfalusi szövés támogatója volt abban az időszakban. Javasolta, hogy háziipari termékek esetében
az anyagbeszerzést és az áru értékesítését szövetkezeti Úton szervezzék meg. 21 Egymástól
függetlenül többen tettek hasonló javaslatot, de szövetkezetek alapításáról, működéséről nem
tudunk.
A Székely Kongresszus előadásainak hatására a polgári réteg felfigyelt a székely háziiparra,
többek között igyekeztek a festékest is felülről irányítva, új minták bevezetésével megújítani. A régi
festékes az elzártabb Kászonban maradt fenn, mert elkerülte ez a jóindulatú, dilettáns szándék. 22
Az első világháborút követő évtizedekben bebizonyosodott, hogy a helyi kezdeményezés, az
egyéni és közös elkötelezettség, a hivatástudat és a segítő szándék a háziipar, ezen belül a szövés
újabb fellendüléséhez vezethet.
földművelő

A festékes szövése a 20. század

első

felében

A 19. század végén Csíksomlyón a tanítóképző üresen álló épületében létesítettek szövő
amelyben apácák tanították szőni a környékbeli leányokat. Ez a rosszul szervezett
„háziipari szövészeti üzem" az első világháború után csődbe ment. 23 Ugyanitt rendezték 1930
pünkösdjén a „népművészeti kiállítást" és itt kapott először helyet a csíki múzeum gyűjteménye is. 24
Domokos Pál Péter 1926-tól tanított Csíksomlyón a tanítóképzőben és a csíkszeredai katolikus
főgimnáziumban. 1929-ben Orbán Balázs születésének 100. évfordulója alkalmából szervezte az első
műhelyt,

18

SZÉKELY KONGRESSZUS 2001 (1902), 101.
SZÉKELY KONGRESSZUS 2001 (1902), 100, 107. Az Első Székely Szövőgyár, amelyet Klinger Henrik osztrák
bérlő fejlesztett és a környék falvaiban élő háziiparosok 400 szövőszéken dolgoztak a gyárnak. A másik,
kisebb posztógyár állami támogatással, Sequens József vezetésével működött ebben az időszakban.
20
A nők feladata Székelyföldön. SZÉKELY KONGRESSZUS 2001(1902),405-411.
21
SZÉKELY KONGRESSZUS 2001 (1902), 408.
22
SZENTIMREI 1972, 186.
23
VÁMSZER 1996, 34.
24
NAGY A. 1995, 107. Vámszer emlékei szerint a megyei hivatalok helyén létesült a műhely, Dr. Nagy
András szerint a gimnázium és tanÍtóképző épületében.
19
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népművészeti kiállítást a gimnázium termeiben és folyosóin. A tárgyak gyűjtésében segítségére volt
a korabeli csíkszeredai értelmiség, tanárok, művészek, polgárasszonyok és leányok. 25
Az 1929-es kiállítás sikere arra ösztönözte a szervezőket, hogy a következő év pünkösdjén
nagyobb kiállítást rendezzenek, ezúttal Csíksomlyón, számítva a búcsú résztvevőinek érdeklődésére. A Székely Népművészeti és Egyházművészeti Kiállítás fő pártfogója Dr. Pál Gábor országgyűlési képviselő volt feleségével, Nagy Imre festőművész, aki a kiállítás 12. termében mutatta be
munkáit és a kiállítási albumot illusztrálta, Gál Ferenc csíkpálfalvi tanító és felesége, aki szintén
festékeseket szőtt, Vámszer Géza és még sokan mások az előző évi kiállítás szervezői közül. A
kiállítás termeiben készített fotók albumban jelentek meg. 26 A kiállítás különlegességeként említette
Vámszer, hogy nemcsak tárgyakat mutattak be, hanem munkafolyamatokat is: alcsíki asszonyok
saját szövőszékükön szőttek, csíkdánfalvi fazekasok korongoztak. 27 A „népművészeti tárgyak" készítésének bemutatása a helyszínen dolgozó szereplővel a korabeli Csíkban újdonságnak tekinthető,
máshol a néhány évtizeddel korábban rendezett háziipari és nőipari kiállítások majdnem
mindegyikén ez ugyanígy történt.
A népismereti, népművészeti mozgalom egyik következményeként az 1930. év eleJén újjáalakult
a Csíki Múzeum- és Kultúregylet, 28 majd a pünkösdi kiállítás bontásakor a tárgyak közel felét
tulajdonosaik az alakuló múzeum gyűjteményének ajánlották fel. 29 Ezt a tárgyegyüttest egészítették
ki Vámszer Gézáék és állandó néprajzi kiállítást rendeztek Somlyón.
A pünkösdi kiállítás, valamint az Erdély-szerte megjelenő lapok beszámolóinak hatására
Székelyföld falvaiban megnőtt az érdeklődés a háziipar és a népművészet iránt. Egyre többen,
elsősorban nők foglalkoztak különböző kézimunka technikák és a szövés elsajátításával, illetve
.
.
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kezdeményezésére a csíki falvakban Ún. szőttes-bálokat rendeztek, ahol a résztvevők hagyományos
viseletben jelentek meg. 30 Ekkor indult az egész Székelyföld fiatalságát megmozgató kulturális
rendezvény, az „Ezer székely leány napjának" szervezése is. Minden év tavaszán a székely falvak
fiatalsága hagyományos viseletbe öltözve vonult Csíksomlyóra, ahol szülőfalujuk táncait és dalait
mutatták be. Az ünnepi alkalmat népművészeti vásár és kiállítás tette színesebbé. 31
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Szőcs

2010, 333.
VÁMSZER 1976, 42. Az album a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében megtalálható, a fényképek a
Néprajzi Múzeum fotótárában is fellelhetők (F 62094/a-h). Az összegyűjtött anyagot 14 teremben mutatták
be, az utolsó előtti teremben „A jelenkor háziipari termékei" kerültek bemutatásra, az utolsó teremben „Csíki
házi szőttesek kiállítása és árusítása" kapott helyet.
27
A kiállírás első termében Demes Ignácné és Szász Ferenc szőtt "saját találmányú" szövőszékén. KIÁLLÍTÁSI
MEGHÍVÓ 1930.
28
Szőcs 2010, 334.
29
A Csíki Székely Múzeum első leltárkönyve. A leltárkönyvet elsőként Vámszer Géza vezette. A pünkösdi
kiállítás után 9 festékes került a múzeum tulajdonába, az 1-6. és 181, 198, 211-es ltsz. alatt. Az első néhány
festékesnél bejegyezték a gyűjtő nevét, a szőnyeg rövid leírását is (pl. az 1. ltsz. „burjánnal festett festékes'',
gyűjtő Dr. Hirsch Hugó főorvos, a szőnyeg Csíkszenttamásról került be, felirata A. 1. 1711, talán Abafi Ilona
sírjából került elő), a 2. !tsz. Domokos Pál Péter gyűjtése, Csíkkarcfalváról, a római katolikus hitközség
ajándéka, piros plüssel bélelt egy szél, a 4-es festékes „festékkel festett festékes'', Domokos Pál Péter gyűjtése
Csíkkarcfalváról, az S. ltsz, Pál Gáborné ajándéka, régi minta után szőtte Demes Elekné Csíkszentimrén,
teljesen új stb., majd megfogyatkoznak az adatok, csak az ajándékozó neve szerepel a tárgy megnevezése
mellett: 181. ltsz.: új festékes, Pál Gáborné, Szentimre, 198. ltsz. Festékes, Domokos Pál Péter, Karcfalva, 211.
ltsz. Régi festékes, Vámszer Géza, Csíkszenttamás).
30
Szőttesnek nevezik Csíkban a hagyományos női viseletet, a csíkos szoknyát (rokolyát) és mellényt fehér
inggel és fehér vagy színes köténnyel.
31
VÁMSZER 1976, 43. A forrásokban némileg ellentmondó adatokat találunk: egyesek szerint Domokos Pál
Péter kezdeményezte és szervezte, mások szerint Haáz Rezső, Bándy Mária, Vég Márta szervezte, Vámszer
szerint a Csíki Múzeum- és Kultúregylet nőtagjai. A két világháború közötti években a népművészeti
26
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A kiállítások, bálok szervezését a kevésbé látványos kitartó, hétköznapi munka tette lehetővé.
Két asszony, Pál Gáborné és Gál Ferencné az 1920-as évek közepétől szervezte a festékes szőnyegek
szövését és felújÍtását. Munkájukkal kapcsolatos adataink szórványosak és esetlegesek, visszaemlékezések, újságcikkek alapján próbáljuk felidézni őket. A kortárs véleménye szerint ők ketten
ismerték fel a festékes szépségét, saját lakásukban használták, távolabb élő rokonaiknak,
ismerőseiknek festékest ajándékoztak - ezzel kezdődött az 1920-1930-as évek háziipari mozgalma
Csíkban. 32 Ekkor érkezett el a szövés újbóli „felfedezésének" ideje. A 30-35 évvel korábban működő
csíkszeredai szövő tanműhely munkája és országos kiállításokon elért sikereinek emléke nem
maradt fenn a helyiek körében. Dr. Nagy András visszaemlékezése szerint: „A szőttesek előállítása új
háziipari ágat teremtett az akkor még az iparosítás terén nagyon elmaradt Székelyföldön. Ez a háziipar
egyben a szőttes szőnyegek, csergék, len-kenderszőtemények iránti keresletet is megnövelte. Csíkban Dr.
Pál Gáborné, Udvarhelyen Gyárfás Pálné szervezte a szőttesek előállítását, sőt forgalmazását is. "33
Pál Gáborné Kammer Edit gyűjtötte a régi festékesek mintáit, 34 megtanulta a fonalfestést,
megtanult szőni. Rövidesen hivatásának érezte a régi festékesek újjáélesztését és a csíki
szövőasszonyok megsegítését azzal, hogy munkát biztosít nekik. Maga vásárolta fel a gyapjút,
házhoz vitte az asszonyoknak, és a kész szőnyegeket kapcsolatai útján értékesítette, kiállításokon
mutatta be. 35 Elsősorban alcsíki falvakban dolgoztak az ő megrendelésére, de például egyik
csíkpálfalvi szövőasszony, Ferencz Imréné Csiszér Erzsébet édesanyja, nagyanyja is rendszeresen
szőtt neki. A csíkszentkirályi Csiszér Józsefné György Rozália szintén az Ő megrendelésére kezdett
szőni, munkáját 1933-ban elismerő oklevéllel jutalmazták a sepsiszentgyörgyi Mezőgazdasági-, ipariés kisállatkiállÍtáson. 36 Egy másik csíkszentkirályi szövőasszony, Urszuly Andrásné Így emlékezett:
Pál Gáborné „megrendeléseket vállalt az ország területére, de még külföldön is. Két asszony kezdte el,
Márton Áronné és Cseke Jánosné. Pál Gáborné megvásárolta a piacon a nyers gyapjút, az asszonyok és a
leányok megmosták. Ő füsültette meg, s kiosztotta fonásra a fehérnépeknek. Ő maga festette növényi
festékkel. Nagyon hűséges volt a munkásaihoz, segítőkész... Szőtt az egész család, mert jó pénzt hozott a
házhoz. A testvérem is megtanulta, ő is szőtt, és a férjem is segített csörleni, tekert fonalat, s még szőtt is
ha kellett... "37 Pál Gáborné emléke napjainkban is él a csíki asszonyok körében, bár az aktív szövők
idősebbjei sem ismerték Őt személyesen. 38
Pál Gáborné korai, 1936-ban bekövetkezett halála után munkáját, munkakapcsolatait Vámszer
Géza felesége vette át. Vámszerné a festékes megrendeléseket gróf Bethlen Máriától kapta, aki
Tordán élt és a szőnyegeket Budapesten, valamint Svájcban adta el. 39 Vámszerék 1941-ben
kiállítások egyre fontosabb szerepet játszottak Erdély kulturális életében. A legismertebb tájegységek, mint
Kalotaszeg és Székelyföld vagy olyan falvak, mint Torockó mellett más vidékek népművészetére is felhívták a
nagyközönség figyelmét. 1933-ban például Désen Szolnok-Doboka megye magyarlakta falvai mutatkoztak be
népművészeti és háziipari kiállításon. NÉPMŰVÉSZETI 1933, 334.
32
VÁMSZER 1976, 45.
33
NAGY A. 1995, 107.
34
A családban fennmaradt tortenet szerint például a csíkdelnei Szent János templomban látott egy reg1
festékest, amely felkeltette érdeklődését. Ezt a szőnyeget egy sajátos motívum díszítette, amely akkorra a
szövők körében valószínűleg feledésbe merült. A templom és a tízes nevét kapta a motÍvum is: „szentjánosos".
Eredettörténete és a motÍvum megnevezése napjainkban is ismert.
35
Például 1929 és 1930-ban Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Gazdaegylet kiállításán. A Székely Nemzeti
Múzeum gyűjteményében is van öt festékes Pál Gábornétól.
36
FARKAS 2003, 81. György Rozália az 1990-es években még emlékezett azokra az asszonyokra, akik Pál
Gábornénak dolgoztak.
37
NAGY 0. 1997, 26.
38
Egy csíkszentkirályi szövőasszony családjában máig megőrizték azt a gyászjelentőt 1936-ból, amely Pál
Gáborné haláláról ad hírt.
39

VÁMSZER 1996, 36.
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Kolozsvárra költöztek, távozásuk után Csíkban nem szűnt meg a festékesek szövése, maradtak
helybeli követőik, pl. Csiszér Vilmosné Csíkszentkirályon, aki átvette a szervező-értékesítő
munkát, 40 valamint néhány évig a KALOT-mozgalom keretében Csíksomlyón tanÍtották szőni a
környékbeli leányokat. 41
A csíki festékes szövésének másik elkötelezett szervezője, Gál Ferencné Sántha Julianna 42 maga
is szőtt. A házukban megforduló vendégek, művészek megvásárolták a szőnyegeit. Nem tudott
eleget tenni a szaporodó megrendeléseknek, ezért egy szövőnői kört alakított ki, amely neki
dolgozott. Ő maga mintákat tervezett, nyersanyagot adott a szövéshez és fonalat festett. A régi
minták közül elsősorban a keretmotÍvumos kompozíciókat szövette, maga is tervezett ilyen
43
szőnyegeket. Néha a hímzéseken előforduló figurális motívumokat is felhasználta a tervezésnél.
Az ő nevéhez köthető a 180-200 cm széles, acélbordás szövőszék bevezetése, amelyen egy darabban
lehetett széles szőnyeget szőni, eltérően a régi típusú, keskeny szövőszéken készült, két szélből
középen összevarrt szőnyegektől. 44
A Gál család az 1930-as évek elején Gyergyószentmiklósra költözött, ahol Sántha Julianna
szövőműhelyt állÍtott fel és tizennyolc szövőnőnek adott munkát. A kevés rendelkezésünkre álló
adat alapján arra következtethetünk, hogy a Gyergyószentmiklóson töltött időszak Gál Ferencné
szövőés szőnyegtervező munkásságának legtermékenyebb korszaka volt. Munkáit
művészkörökben is elismerték, Őt magát iparművésznek tekintették, felvették a Barabás Miklós
Céhbe. 45 1936-ban a Pásztortűz című folyóirat Kép és szobor című rovatában jelent meg egy kritika
Gál Ferencné és Szervátiusz Jenő közös kiállításáról. 46
Domokos Pál Péter és a korabeli csíki értelmiség tevékenysége az 1920-1930-as években
jótékonyan hatott a közösségi tudat erŐsÍtésére, a régió háziiparának fejlődésére, a helybeli
kulturális élet megújulására. A lendületesen induló csíki háziipari mozgalom és múzeumi élet
azonban elakadt az alapítók távozása és halála miatt. 47 Ennek ellenére a mozgalom hosszú távú
hatását bizonyítja, hogy ötven évvel később maguk a szövők is úgy értékelték a korszakot, mint a
festékes reneszánszának kezdetét. 48
A háziipari mozgalom, a szövés újjászervezői arra törekedtek, hogy ezt az „iparágat" kiterjesszék
és piacképessé tegyék. A 20. század elején végbement ízlésváltozás miatt a „klasszikus" festékesek
kevésbé voltak kelendőek, mint a színes rózsamintás import szőnyegek, ezért a festékes régi
motívumkincse mellett olyan motÍvumokat, mintákat is terjesztettek, szövettek, amelyek a keleti
szőnyegekhez hasonlóan piacképesek lehettek, biztosÍthatták a gyapjúszövéssel foglalkozó
asszonyok megélhetését. A különböző hímzésminták terjesztésének hatására a csíki kelengyékben
40

NAGY 0. 1997, 26.
FARKAS 2003, 81. A Csíksomlyói KALOT Székely Népfőiskola 1941-ben kezdte meg működését, többek
között a népi mesterségek fellendítését is céljául tűzte ki, elsősorban fafaragó műhelye vált sikeressé,
amelyben Szervátiusz Jenő tanított. Szintén 1941-ben indult a KALÁKA Leányfőiskola.
42
1902-ben született Csíkpálfalván, férje 1925-től Gál Ferenc helybeli tanító.
43
VÁMSZER 1976, 45.
44
VÁMSZER 1976, 46. A családi emlékezet szerint Gál Ferenc készítette az első széles szövőszéket felesége
számára.
45
Tabló a Barabás Miklós Céh tagjairól a leszármazottak birtokában. A Barabás Miklós Céh 1929-ben alakult,
erdélyi magyar képzőművészeti egyesület. A tagok 1944-ig 11 közös kiállítást rendeztek, több mint 1300
alkotást mutattak be. A BMC 50 év szünet után napjainkban folytatja működését Kolozsváron.
46
Fotók Gál Ferencné két festékeséről a 415. és 420. oldalon, az 1936. 22. {21). számban újabb fotók Gál
Ferencné szőnyegeiről a 437., és 441. oldalon, kritika a 453-454. oldalon. KÉP ÉS SZOBOR 1936.
47
VÁMSZER 1976, 46.
48
NAGY 0. 1997, 26. A szövés a falusi háztartásokban folytatódott. Egy önálló vállalkozóról van adatunk,
aki 1930-ban Csíkszentgyörgyön fonodát és szövőműhelyt állított fel, de szakképesített szövőnő a levéltári
nyilvántartásban nem található. Ebben az időszakban a nők között fodrászok, varrónők, fényképészek,
kalaposok, kereskedők voltak. ROL HLVT, F 17, F 58.
H
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megjelentek a rózsás ágytakarók, asztalterítők és falvédők. A két világháború között Csíkban a
gazdasági kényszer miatt megélhetési lehetőséget láttak a háziipari gyapjúszövésben falusiak és
városiak számára egyaránt. A csíki kispolgári befolyás főleg a szőnyegek színezésében mutatkozott
meg, de sokszor jó irányba fejlesztették a motÍvumok kompozícióját. 49
A festékes szövése Csíkban ciklikusan vissza-visszatért egy kezdetinek tekinthető állapotba: a
polgári leányiskola mellett működő szövőműhely éppen megszűnt, és az özv. Lakatos Jánosné
nevéhez köthető, a festékest megújító háziipari mozgalom éppen lehanyatlott, amikor a 20. század
elején újból „felfedezték" a szövést, mint könnyen fejleszthető háziipari ágat, munkalehetőséget,
majd húsz évvel később megismétlődött ez a folyamat, de akkor, a helyi értelmiség aktív
hozzájárulásának köszönhetően, eredményesebben.

A csíki festékes a 20. század második felében
1950-ben alakult meg az Augusztus 23-a Szövetkezet, 50 amelynek tagjai a környéken, a rajonban
dolgozó szabók voltak. A csíkszeredai székhellyel működő intézménynek a vidék falvaiban
alegységei, műhelyei alakultak. Néhány év alatt a munkások száma megsokszorozódott. 1959-ben a
szövetkezetet átszervezték, a részlegek az újonnan alakÍtott Olt Szövetkezethez 51 csatolták. Az újabb
szövetkezethez több háziipari ágazat képviselői tartoztak.
Az 1950-es évek végén a szövőműhelyek alapításakor azokat a tehetségesebb asszonyokat hívták
meg tanÍtani, akik az 1920-30-as években a háziipari mozgalom hatására kezdtek szőni, Pál Gáborné
és Gál Ferencné megrendelésére dolgoztak. Közülük kerültek ki az első falusi részlegvezetők.
Elsősorban azokat a nőket alkalmazták, akik otthon, a családjukban tanultak szőni, tehát a
szövetkezet a korábbi háziipari szakismeretre alapozva kezdte meg működését. Üres házakat
rendeztek be szövőműhelynek, és sokan a saját otthonukban dolgoztak a szövetkezettől kapott
szövőszéken, többen széles szövőszéken is. A szövetkezet első tizennyolc szövőszéke Gál Ferencné
hagyatékából származott. Csíkszentkirályon 50, Csíkpálfalván 25 volt a kezdő létszám,
Csíkszentdomokoson, Csíkdánfalván, Csíkszentgyörgyön, Menaságon, Kászonaltízen is alakult
szövőműhely, az utóbbi helységekből nincs számadatunk. 52 A bedolgozók köre rokoni, ismeretségi,
jószomszédi kapcsolatokon keresztül formálódott, de sokan dolgoztak a munkakönyves
alkalmazottak nevében is. Az otthon végezhető munka lehetősége az asszonyok számára vonzó, a
falusi családok szempontjából előnyös volt. Mindenki igyekezett munkához, biztos havi fizetéshez
jutni, mert a kollektívgazdaságban a bérezés esetleges és alacsony volt.
Az 1990-es politikai változásokat követően a szövetkezetek iratanyaga szétszóródott, a
műhelyek, a részlegek működésének történetét nehéz rekonstruálni. A régi szövetkezeti tagok
visszaemlékezései alapján nem lehet pontosan tudni, hogy hányan voltak bedolgozók. A létszám
folyamatosan változott, életkörülményeik alakulásának megfelelően sokan beléptek, aztán kiléptek,
SZENTIMREI 1958, 18-23. ábra. Az 1950-es években alapított háziipari szövetkezetben készült két szőnyeg:
SZENTIMREI 1958, 25-26. ábra, a szövetkezet tervezői ezt a fejlesztési irányt választották. (SZENTIMREI 1958,
18.).
5
°Cooperativa de produqie 23 August.
51
Cooperativa de produqie Oltul. Az Augusztus 23-a szövetkezet 1950-1959-ig működött, átszervezték,
később a termelőegységek az Olt Szövetkezethez tartoztak. Minden szövetkezet a marosvásárhelyi URCM
alá tartozott 1959 után. A Textil Szövetkezet (Cooperativa Textila) 1958-1959 között létezett, valószínűleg
átmeneti szerveződési forma volt, később az Olt Szövetkezethez tartozott. Az 1954-1959 közötti fizetési
jegyzékek szerint eleinte minden tag szabó volt, majd nagyon gyorsan bővült a szövetkezet, falvakban is
voltak egységei, műhelyei: szabók, kárpitosok, bőrfeldolgozók, asztalosok és az egyre gyarapodó irodai- és
segédszemélyzet. 1959-ben már könyvtárost és néptáncegyüttes vezetőt is alkalmaztak. Szövőkről nincs adat.
(ROL HLVT, F 406.) A szövőasszonyok visszaemlékezései szerint 1956-ban vagy 1957-ben alakult az Olt
Szövetkezet, akkor alapítottak szövőműhelyeket is.
52
FARKAS 1997, 82.
49
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majd megint beléptek a szövetkezetbe. Ha nagyobb megrendelést kapott a szövetkezet, nőtt, ha
kevesebbet kapott, csökkent a létszám.
Az 1967-ben megalakuló Hargita Művészete Kisipari Szövetkezets 3 átvett az Olt Szövetkezet
korábbi részlegei közül néhányat és tovább bővült. Akkor alakult a nagy létszámú munkást
foglalkoztató kerámiarészleg Csíkszeredában és Dánfalván, hímző részlegek sora a csíki falvakban
stb. A szövetkezet iparművészt alkalmazott, aki a hagyományos festékes motívumok alapján, azok
újraértelmezésével tervezte a szőnyegszövőknek kiadott mintákat.s 4 A kor igényeinek megfelelő,
városi lakásokban is használható szőnyegeket, piacképes termékeket állítottak elő. A bedolgozók a
mintákat, a pamutcérnát, a megfont, festett gyapjút a részlegvezetőtől vették át, a kész munkát neki
adták át, és teljesítmény alapján kaptak fizetést. A szövetkezetben készült szőnyegeken a korábbi
festékesek hagyományos motívumkincse többé-kevésbé megmaradt, a kompozíció azonban
átalakult.ss Elsősorban azok a motívumok „vesztek el", amelyek szövése idő- és energiaigényes volt,
nagyobb szaktudást igényelt, ezért nem volt kifizetődő. Ebben az időszakban valósult meg a 70
évvel korábban megfogalmazott javaslat, amely szerint szövetkezet útján lehetne hatékonyan
szervezni a háziipari termelést és a termékek forgalmazását.
Nagy Olga néprajzkutató Kasza Anna csíkszentkirályi szövőnő segítségével gyűjtötte össze
azoknak az asszonyoknak a visszaemlékezéseit, akik a 20. század folyamán néhány alcsíki faluban
festékest szőttek. Életkor szerinti megoszlásuk vegyes, vannak közöttük olyanok is, akik már 1920ban szőttek.s Az asszonyok vallomása azt a véleményt erősíti, hogy „a külső igény, a megrendelések,
egy hagyománynak iparművészetté való alakulása csakis ott lehetséges, ahol erős és biztonságos, még élő a
hagyomány. Ezt a feltevést látszanak igazolni az asszonyok emlékezései arról, hogy kitől, mikor és hol
tanultak meg szőni. Mert a szövés[ ..] soha meg nem szakadt, élő hagyomány volt itt... "
A székelyföldi háziipari szövetkezetek életében 1957-től fontos szerepet játszott Bandi Dezső
iparművész, aki Marosvásárhelyen a Magyar Autonóm Tartomány Népi Alkotások Házának
7
népművészeti módszertani szakirányítója volt 1974-ig,s majd a Kisipari Szövetkezetek Maros
megyei Szövetségének modelltervezője.ss A népművészet megújítását tűzte ki célul, fáradhatatlanul
járta a falvakat, díszítőmotívumokat gyűjtött, elsősorban a helyben fejleszthető népművészeti
hagyatékot tanulmányozta. Sokféle mesterséget tanított, többek között szövést is. Folyamatosan
kísérletezett anyagokkal, technikákkal. Elképzelései szerint a népművészet továbbélésének és
megújulásának egyetlen járható útja, ha a képzőművészet a naiv művészet felé közelít. A szövést
elsősorban faliképek, úgynevezett alakos szőnyegek készítésének irányába kívánta fejleszteni. Arra
ösztönözte a szövőket, hogy a népéletből vett jeleneteket, balladai eseményeket ábrázoljanak
6

s3 Cooperativa „Arta Harghitei". Az Olt Szövetkezet magmaradt a szabókat, cipészeket, szűcsöket egyesítő
intézményként városi székhellyel és műhelyekkel.
s4 Például Bódis Erzsébet textilművész Csíkszeredában, az Olt Szövetkezetben kezdte pályafutását, a HMKSz
textiltervezője Benkő Éva volt.
ss Például a korábban népszerű, nagyon elterjedt „asztalfedél" típusú festékest egyáltalán nem szőtték, a
nagycsillagos, a szarufás, a kicsirózsás átalakÍtva jelent meg a szőnyegeken. SZENTIMREI 1958, 17; LACKNER
1994, 37.
s6 NAGY 0. 1997, 17. A kötetből nem derül ki, hogy Kasza Anna mikor gyűjtötte a szövőnők
visszaemlékezéseit, sem az, hogy Nagy Olga mikor zárta le a kéziratot. Egyetlen eligazítás Gazda Klára
levelének dátuma, 1989, de nem tudjuk, hogy a kötet elkészülte után vagy szerkesztés közben Írta. Így a
nevek mellett álló, életkorra vonatkozó adatok nem jelentenek biztos támpontot. A Kasza Anna által
felkeresett szövőnők elsősorban saját személyes ismerősei voltak, nem kereste fel az összes szövőt, aki
Alcsíkon több-kevesebb ideig szövetkezeti bedolgozó volt. 33 asszony közül 19 hivatásos, vagyis
megrendelésre szőtt, 14 csak a családja részére dolgozott. Az asszonyok vászonféléket és festékest egyaránt
szőttek.

s7 1968, a megyésítés után a Maros megyei Népi Alkotások Háza volt az intézmény jogutóda.
SS GÁSPÁR 2000, 9
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szőnyegeken.

Hatására 14 faluban 49 asszony szőtt alakos szőnyegeket, munkáikból Bandi Dezső
kiállítást rendezett Csíkszeredában. 60 A csíki falvak szövetkezeti bedolgozóinak munkáját azonban
nem Bandi Dezső tervei határozták meg.
Az 1970-es évektől erőteljes iparosítás zajlott országszerte. Csíkszeredában gyárak épültek, a
környék falvaiból sokan vállaltak munkát a városban, távoli megyékből is folyt a munkaerő
betelepÍtése. A falusi családok számára több megélhetési lehetőség kínálkozott: a férfiak a felcsíki
bányákban, az építőiparban vagy a városi nehézipari egységek valamelyikében helyezkedtek el, a
biztos jövedelmet és a napi ingázó életformát választották. A nők a háziipari szövetkezetben
dolgoztak tovább, vagy ők is a városi gyárak valamelyikében vállaltak munkát. A szövetkezeti
bedolgozóknak a havi közepes keresetért nagyon sokat kellett dolgozniuk, így többen szembesültek
azzal az ellentmondással, hogy hiába szőnek naponta, a munkával töltött éveik száma a
munkakönyvben ezt nem tükrözi. Rugalmas munkaidőben dolgoztak, közben a háztáji
gazdaságban is elvégezték a munkát. A nyári mezőgazdasági szezonmunkák idején kevesebbet
szőttek, mint télen. Ez az életforma valójában nem különbözött a száz, vagy több száz évvel
korábbi, önellátásra törekvő falusi családok asszonyainak életétől, de a szövést megfizette a
szövetkezet. A családok jövedelmének nagyobb része a férfiak ipari munkájából származott. Az
asszonyok a szövetkezeti munka mellett egyéni szőnyeg megrendeléseket is vállaltak. Többen,
látva, hogy bedolgozóként nem teljesíthetik a nyugdíjjogosultsághoz szükséges munkaidőt,
amennyiben a családi körülményeik lehetővé tették (szülői segítségre számíthattak vagy a
gyermekeik iskolába kerültek), kiléptek a szövetkezetből és a férjükhöz hasonlóan valamelyik
csíkszeredai gyárban vállaltak munkát: a készruhagyárban, a kötődében vagy a fonodában. Utóbbi
két gyárból gyakran vittek haza fonalat, Így pótolták a kötéshez, szövéshez szükséges gyapjút, a
gyári munka mellett is vállaltak szőnyeg megrendeléseket.
59

Festékesek a 20. századi kelengyében
A második világháború után a falusi háztartásokban csak pamutcérnát (gyapotot) használtak
láncfonalként az asszonyok, a vetülék többnyire házi gyapjú volt, később különböző műszálas
fonalakkal kiegészÍtve. A gyapjú a korábbinál vastagabbra sodort, lazább, a szőnyegek is
vastagabbak, durvábbak voltak. 61
A festékes újabb, színesebb változata továbbra is kiemelkedő értéket képviselt a kelengyében, az
1930-as évektől elsősorban virágmintás, rózsaindás motÍvumokkal szőtték. Általában két egyforma
ágytakaró, egy abrosz és egy falvédő alkotta a garnitúrát. Idősebb asszonyok napjainkban is szívesen
használják az 1950-es években szőtt rózsás festékeseiket a lakókonyhában. A festékest megkímélték,
sokan büszkék arra, hogy a gyermekeiket nem engedték az ágyra ülni, nehogy sérüljön a festékes,
az ágytakarÓ. 62
Mivel az ipari munka nem járt együtt gyökeres életformaváltással, és az önellátásra irányuló
törekvés sem változott, hanem az 1980-as évek hiánygazdálkodásának idején létfontosságú volt, a
biztos havi jövedelem lehetővé tette az anyagi értékek, tartós fogyasztási cikkek felhalmozását.
Ebben az időszakban gyarapodott a kelengye legnagyobb mértékben. Az 1970-es évek végétől már
több garnitúrát is készítettek, és a többféle színű, egyenként a korábbinál több alkotóelemből
komponált festékes garnitúra mellett megjelent a szedettes technikával készült piros-fekete, egy
59

GÁSPÁR 2000, 37. A növényi, emberi alakok szövését például Csiszér Erzsébet csíkpálfalvi szövőasszony
nem vállalta, bár Bandi Dezső személyesen is felkereste emiatt. Erzsébet ezeket a motÍvumokat románnak
tartotta, ragaszkodott a festékes hagyományos motÍvumainak szövéséhez.
60
NAGY 0. 1997, 15.
61
FARKAS 2003, 82.
62
NAGY 0. 1997, 17. A hímesek mellett a festékes a „rangelső" a kelengyében, szinte státusszimbólum a
garnitúra.
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végben tárolt gyapjúszőttes, amelyet szükség szerint lehetett kisebb darabokra vágva, összevarrva
használni ágytakarónak, falvédőnek, fotelterítőnek. Ekkor kezdődött a gyapjú természetes színeivel
szőtt Jestékesek" divatja. Ezek a garnitúrák később sok családnál megmaradtak, mert a leány nem
vitte magával: a szőnyegek a szülői háznál az ágyak aljában összehajtogatva halmozódnak.
A festékes presztÍzsértéke növekedett, az 1950-es évekre jellemző két-három darabból álló
összeállítások kiegészültek a lakáshasználat és a lakberendezési divat változásainak megfelelően. Az
újabb „garnitúrákban" a korábbi ágytakaró-falvédő-asztalterítő összeállítás mellett megjelentek a
díványtakarók, padlóra terített szőnyegek különböző méretben. 63 Ekkor rögzült a szőnyeg
megnevezése, mint földön használatos textília a falusi háztartásokban is. Egy nagy szőnyeg mellé
két „futó" -nak nevezett kisebb szőnyeg tartozott, különböző, a bútorok méretéhez igazodó
asztalterítők, fotelterítők, függönyszárnyak, Ún. drapériák, párnahuzatok készültek. Kisebb méretű
festékessel takarják le a fásládát, varrógépet, szobai és konyhaszékeket, a küszöböt, maradék
fonalakból tükör alá, ajtó mellé stb. kisméretű falvédőket szőttek. A polgári lakásokban száz évvel
korábban végbement folyamathoz hasonló zajlott le a falusi lakásokban is. Az új igényeknek
megfelelően átalakított festékes mellett megjelent a kalotaszegi nagyírásos motívumaival hímzett
felvédő, sok díszpárna, a horgolt terítő, a tisztaszobákban a festékessel letakart ágyakon nagyméretű
babák. 64
A hagyományos, régi festékeseket nem szövik. A háziipari szövetkezetben kiosztott minták
alapján, azokat variálva dolgoznak akkor is, ha megrendelést vállalnak vagy családtagjaiknak
szőnek. Néhány tehetséges, igényes szövőasszony kihívásnak tekinti, ha valahol újabb mintát lát, és
azt emlékezetből igyekszik megszőni. Elsősorban a nagycsillagos motÍvum különböző változatait
szövik, néhányan a szentjánosost, vagy a szentjánosos-halast is. A szövőasszonyok lakását teljesen
beterítik a szőnyegek, a konyhai falvédő is festékes vagy rakottas, ahogyan napjainkban inkább
nevezik. A maguknak szőtt szőnyegek nagyobb részét nem használják.
A szövetkezeti minták nemcsak a motívumok szerkesztésmódjára, de a szőnyegek színére is
hatottak: míg az 1950-es években készült rózsás szőnyegek alapszíne általában még a régi festékesek
alapszínét idézi, később a szürke alapon piros-fekete-fehér minták, vagy piros alapon fekete-fehérek
voltak a legnépszerűbbek. Napjainkban újból változatosabban alakul a műhelyek kínálata.
A festékesek évszázadok Óta fontos szerepet töltöttek be a nyilvános térben is, ez nem változott
a 20. század évtizedeiben sem. A templomokat díszítő szőnyegek a hívek adományai. Az egyházi év
ünnepein vagy magas rangú egyházi személy látogatásakor az alkalomnak megfelelő színű
szőnyegekkel terítik le a templom padlóját, a lépcsőket, a térdeplőket, padokat és székeket. A
csíkdánfalvi templomban nagyméretű szőnyeg Őrzi az 1933-ban született helybeliek emlékét, akik
az 50 éves kortárstalálkozó alkalmából ajándékozták ezt a szőnyeget a templomnak. A csíksomlyói
templom padlóját az oltár előtt hatalmas szőnyegek borítják, amelyeket Alcsíkon szőttek. A
sekrestyében hasonlóképpen le van terítve a padló minden négyzetcentimétere. 65
Az 1990-es politikai fordulatot követően a háziipari szövetkezetek fokozatosan elvesztették
külföldi megrendeléseiket, a falusi műhelyek egyre kisebb létszámú bedolgozót foglalkoztattak,
végül megszűntek. A Hargita Művészete Kisipari Szövetkezetből megmaradt egy kis csíkszeredai és
csíkdánfalvi kerámiaműhely. Utóbbi a helyi szövőműhellyel együtt Csíkdánfalvi Népművészeti
Szövetkezet néven működik napjainkban.

A garnitúra összetétele: szőnyeg (200 x 300 cm), kanapéterítő (150 x 200 cm), két fotelterítő (60x150 cm),
két futó a szőnyeg mellé (70x 150 cm), falvédő (65x 180 cm), abrosz (60x60 cm), 10-15 éve az ablak fölé is
rendeltek drapériát. Adatok Kristóf Ilonától, a csíkdánfalvi szövőműhely vezetőjétől.
64
Az 1960-as évek végén jelentek meg ezek a babák, az aradi játékgyár termékei. Ilyen babára vágyott a
korabeli leánynemzedék minden tagja. Általában karácsonyi vagy születésnapi ajándék volt, de ezzel a
babával nem nagyon engedték játszani a gyermeket, dísztárgyként maradt meg.
65
2009-ben készült fotók.
63
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A csíkdánfalvi műhelyben 2006-ig dolgoztak többen, bedolgozóknak is adtak munkát, majd
sokan nyugdíjba mentek, de csökkent a kereslet is, elsősorban a külföldi felvásárlás, a külföldi
megrendelések szűntek meg. 1990 előtt olcsó volt a nyersanyag, most sokba kerül, ettől a termékek
is drágábbak. Nyaranta, a turistaszezon idején fellendül a forgalom, a vásárlók többsége
magyarországi, a többi nyugati országokból jön, vagy Ukrajnából, Moldvából. Öt asszony dolgozik
a szövőműhelyben, csak gyapjút szőnek.
A jelenlegi szövőnők majdnem mindegyike a műhelyben tanult szőni. A festett gyapjú egy
részét Kászonból veszik - ez lágyabb tapintású, mert a patakban mossák -, a többit felcsíki
falvakból szerzik be. Fonalfestéssel Baróti Margitot bízzák meg Csíkszenttamáson, mert „olyan jól
eltalálja a tompa földszíneket". A gyergyószentmiklósi bútorgyár szövetmaradékából, hulladékából
is dolgoznak, kisebb szőnyegeket szőnek, ezek a „tanulószőnyegek". A jelenlegi piaci igényekhez
igazodva alakítják árukészletüket és a műhely megmaradásáért küzdenek. Kis tanműhely felállítását
tervezik, ahol a helybeli és vendég gyermekek tanulhatnának szőni, nemezelni.
Csíkkarcfalván 1994 Óta működik egy gyapjúfeldolgozó- és szövőműhely, utóbbi 1997 Óta.
Eleinte tizenöt szövőt foglalkoztattak, az utóbbi években hatot. A megszőtt pokrócokat, a posztót
ványoltatni, festetni egy brassói gyárba viszik. A műhely boltjában vászonhímzéseket, kész
népviseletet és posztót is árusítanak. Mindkét faluban a megszűnt háziipari szövetkezet
mintaanyagával dolgoznak, bár Csíkdánfalván van igény az „eredeti", klasszikus festékes
újraszövésére.
Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás Márton Múzeum mellett működő Portéka Egyesület
próbálkozik a környék szövőasszonyainak felkutatásával, meghívásával, hogy a növényi festékek
készítését, használatát és a tradicionális festékest újjáélessze. Számottevő állami segítségre egyik
műhely sem számíthat, bár a megyei kulturális vezetés tervezi a háziipar újbóli támogatását. Annak
ellenére, hogy a szövőasszonyok és a műhelyek, az egyesület egymás közelében tevékenykednek,
egyelőre nehezen találják meg egymást, és csak kevesen jutnak el termékeikkel a vásárlókhoz.
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ISTORIA INDUSTRIEI CASNICE A TESUTULUI DE COVOARE DIN CIUC
Rezumat
Ín ultimele decenii ale secolului al 19-lea, sub influenia mi§drii industriei casnice, care incepuse
sa se dezvolte cu sprijinul statului, covoarele secuie§ti au intrat in sfera de influenia a burgheziei. Ín
perioada de inceput a dezvoltarii industriei casnice, „descoperirea" marii valori estetice a obiectelor
casnice iarane§ti, predarea me§te§ugurilor, integrarea femeilor in viaia economid §i industrializarea
iinuturilor slab dezvoltate a reprezentat, deopotriva, un important scop social-economic. Ín cadrul
general al programului de dezvoltare, cu sprijinul directorului ~colii de Fete din Judeiul Ciuc,
doamna Lakatos, a inceput reinvierea §i innoirea iesutului covoarelor secuie§ti. Ín anii 1920-1930, o
linie importanta a mi§drii locale a artei populare a fost iesutul covoarelor, organizat de doamna .Pál
§i doamna Gál. Reieaua lucratorilor cooperativelor me§te§ugare§ti, infiiniate in anii 1950, s-a bazat
pe cuno§tin1ele profesionale acumulate cu doua decenii in urma. Studiul rezuma istoria celor 130 de
ani ai Iesutului covoarelor din Ciuc, §i este o varianta prescurtata §i revizuita a capitolului cu
tematid asemanatoare a catalogului expozi1iei organizate la Budapesta, la Muzeul de Etnografie, cu
titlul „Femei, covoare, industrie casnica".
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THE HISTORY OF RUG WEAVING HOME INDUSTRY IN CIUC
Abstract
At the end of 19'h century, as a result of government-supported development of home industry,
the festékes (dyed) rugs of Ciuc (Csík) came in the centre of interests of the civil society. ln the early
stages of home industry-developments the 'discovery' of the high esthetical quality of peasants'
household-objects, the education of crafts, the increase of employment, the initiation of women
into economical life and the industrialization of underdeveloped regions were equally important
social-economic goals. The revival of festékes rug weaving in Ciuc began within the national
development program, with the support of Mrs. Lakatos, principal of Civil Girls' School of Ciuc
(Csík) County. ln the 1920's and 1930's the rug weaving was the most successful branch of local
folk art movement. ln this period the weaving of festékes was organized by Mrs. Pál and Mrs. Gál.
The handwork of craftsmen's cooperative established in the 1950's was indirectly based on the
knowledge acquired two decades earlier. This study sums up the 130 years old history of rug
weaving in Ciuc (Csík), and it is a shortened and rewrote version of a study with similar subject,
published in the Ethnographical Museum's Women, rugs, home industry exhibition catalogue in
Budapest.
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Özv. Ferencz Imréné Csiszér Erzsébet (sz. 1938)
családjában és szomszédságában
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Édesanyja, Csiszérné Kovács Julianna
(sz.1914, Csíksomlyó)
Pál Gábornénak is dolgozott.
Csiszér Erzsébet kisgyermekként
már próbálkozott a szövéssel, tehetséges volt,
könnyen tanult szőni .
A csíkszeredai Kisipari Szövetkezet megalakulásakor
édesanyjával együtt oktatták a kezdő szövőnőket,
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Az ágytakarót és a díszpárnák huzatait
Botár Lajosné Bakó Regina (sz. 1930) szőtte.
Az 1970-es években Ferencz Erzsébettől,
a kisipari szövetkezet falubeli vezetőjétől
tanult szőni, a közelében lakó
Baczoniné László Terézzel együtt szőttek
széles szövőszéken. Gyakran éjszaka
dolgoztak, mert napközben a mezei
munka és saját háztartásuk ellátása volt
az elsődleges.
Magánmegrendelésre is dolgoztak.
Ha a saját juhaik gyapját nem dolgozták fel,
posztóra cserélték be a brassói vagy
_ kovásznai textilgyárban. Közöletlen. F. H.
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Fülöp Hajnalka-felvétele. Digitális felvétel.
Néprajzi Múzeum; 340014.
Baczoni Péterné László Teréz (sz. 1944)
1969-ben kezdett szőni. Egy ideig
Csíkszeredában volt gyári munkás,
három gyermekének születése után
a Kisipari Szövetkezet helyi részlegének
szőtt. A nagytakarítás alkalmával
kiteregetett szőnyegeket mind maga szőtte
az 1980-as években, saját juhaik festetlen
gyapjából. A természetes színű gyapjúból
szőtt szőnyegek ebben az időszakban
sok lakásban megjelentek. Közöletlen. F. H.
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8. kép. Kártolás. Csíkkarcfalva,
Mózes Csaba gyapjúfeldolgozó műhelye, 2009.
Fülöp Hajnalka felvétele.
Digitális felvétel. Néprajzi Múzeum; F 340025.
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9. kép. Szövés széles szövőszéken.
Csíkdánfalva, Népművészeti Szövetkezet, 2009.
Fülöp Hajnalka felvétele. Digitális felvétel.
Néprajzi Múzeum; F 340016.
Széles szövőszéken két kisebb méretű futó készül,
a két szövőnőnek egyszerre kell majdnem minden
mozdulatot végeznie.
Bálintné Péter Zsuzsanna és Bothné Gál Arank~ (sz. 1969)
dolgozik együtt.
Közölve: FÜLÖP, LACKNER 2011, 58. F. H.

11. kép. Emlékszőnyeg.
Csíkdánfalva, római katolikus templom, 2009.
Fülöp Hajnalka felvétele.
Digitális felvétel. Néprajzi Múzeum; F 340019.
Az 1933-ban született falubeliek ötvenéves
kortárstalálkozójuk alkalmával ajándékozták
ezt a szőnyeget a templomnak.
Közöletlen. F. H.
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10. kép. Bogács Margit fonalfestő asszony.
Csíkszenttamás, 2009. Fülöp Hajnalka felvétele. Digitális felvétel.
Néprajzi Múzeum; F 340027.
Baróti Jánosné Bogács Margitnak (sz. 1947) az édesanyja foglalkozott
gyapjúfestéssel. Bogács Margit, hogy a kelengyéjéhez szükséges
pénzt összegyűjtse, 1962-1968 között Bukarestben volt szolgáló,
majd férjhez ment. Miután édesanyja, Baróti Julianna
1989-ban meghalt, a szövők Őt tekintették mestersége folytatójának.
Nem tanult fonalat festeni, mégis megörökölte a munkát.
Amikor gyapjút fest, egyedül marad, bezárkózik, hogy semmi ne vonja el
a figyelmét a munkától. Festőnövényekkel nem dolgozik,
a korábbi feketehalmi gyár még fellelhető, vándorárusok
által terjesztett festékeit vagy a helybeli boltban kapható festékeket használja.
Elsősorban a két felcsíki szövőműhelynek dolgozik.
A képen látható virágmintás rakottas ágytakaró és falvédő
a kelengyéjéhez tartozott.
Közölve: FÜLÖP, L ACKNER 2011, 59. F. H.
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Salló Szilárd
Jelen tanulmány a csíkmadarasi bács, Váncsa Imre és családjának lakáskörülményeit vizsgálja. A
bács lakására irányuló kutatást több fázisban zajlott. Elsőként 2012 januárjában a családfővel,
Váncsa Imrével készült az interjú, ekkor, a lakásbeosztás és a lakásra irányuló felújítások mellett, a
fontosabb lakberendezési tárgyakról szólt a beszélgetés. Ezt követően digitális fotók készültek a
lakás különböző helyiségeiről és az azokban megtalálható lényegesebb berendezési tárgyakról.
Ebben az első fázisban a lakással kapcsolatban nem sikerült számottevő adatot gyűjteni, Így a
kutatás egy következő fázisában, 2012 márciusában már nem Váncsa Imrével, hanem feleségével,
Váncsa Évával folyt a kötetlen beszélgetés. Ebből a korábbinál egy sokkal komplexebb kép alakult
ki a család lakásra irányuló felújítási munkálatairól és lakberendezési szokásairól. A kutatás
nagyobb sikeréhez az is hozzájárult, hogy immár a családi háztartás vezetője beszélt, akinek nőként
nagyobb rálátása van a családi háztartás működésére és a lakás berendezésére, ugyanis háztartásuk
tárgyainak nagy részét maga szerzi be.
Bjarne Rogan idősek körében végzett tárgybirtoklással kapcsolatos felmérésének eredményei azt
mutatják, hogy az otthon berendezése és díszítése elsősorban a feleség hatáskörébe tartozik, ugyanis
a nő az, aki a tárgyak elrendezéséhez jobban ért, és a színekhez is nagyobb érzéke van, Így a lakás
ott honna tete l'b
e en ne k"i van nagy szerepe. )
Szarvas Zsuzsa is utal arra, hogy a háztartások tárgyait a család nőtagjai jobban ismerik, mivel az
ő feladatkörük a háztartás vezetése és annak ellátása.2
Federmayer Éva szerint míg a házépÍtés és átalakítás férfimunka, addig a lakás berendezése,
akárcsak az otthonnak és családnak a megteremtése Magyarországon hagyományosan és
egyértelműen női feladat. 3 Ezt kifejtve hangsúlyozza, hogy az otthonnak a létrehozása valójában
olyan női feladat, amelynek velejárója a nő polgári kontextusban újrafogalmazott nőiességének és az
4
ezt legitimizáló és kifejezésre juttató nemi szerepeinek megjelenítése. S. Nagy Katalin jegyzi meg,
hogy napjaink fogyasztáscentrikus huszonéves nőinek esetében is a lakberendezés kiemelkedő
5
szereppel bír. A családok nőtagjai rugalmas szabadidő-használatuk következtében általában
azonosulnak ezzel a szereppel, s Így főként az Ő utasításaik szerint kerül sor a lakásban alkalmazott
UJltaso k ra. 6
Egy korábbi interjú során már adódott alkalom a bács feleségével kommunikálni, akkor a
naskalati esztena eszköztárára irányult a beszélgetés. Az akkori kutatásból kitűnt, hogy az esztena
berendezési tárgyai többnyire konyhai eszközeik közül kerülnek ki. Általában azokat az edényeket
I

/•/

I

I

1

ROGAN 2004, 66.
SZARVAS 1983, 300-301.
3
FEDERMAYER 1999, 106.
4
FEDERMAYER 1999, 106.
5
S. NAGY 1997, 52.
6
MIKLÓS 2007, 669.
2

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 333-352
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viszik az esztenára, amelyek otthonukban már elavultak vagy a tárgyfelhalmozódás miatt a
lakásban egyszerűen nincs már szükség rájuk. A lakásbelsőre irányuló kutatás eredményei is azt
láttatják, hogy a család otthonára tárgygazdagság jellemző, ugyanis rendelkeznek mindazokkal a
bútordarabokkal, háztartási gépekkel és elektronikai cikkekkel, amelyek napjainkban
nélkülözhetetlen részét képezik egy lakásbelsőnek. Annak megfigyelésén túl, hogy birtokolnak
vagy sem bizonyos eszközöket, az is kiderült, hogy a tulajdonukban levő eszközök mikor kerültek
be a háztartásba, azokat milyen gyakran használják, és milyen jelentőséget tulajdonítanak nekik.
Hofer Tamás 1983-ban Írt tanulmányában a tárgyi kultúra vizsgálatának olyan lehetőségeit
elemzi, melyek korábban kevésbé foglalkoztatták a kutatókat: egy-egy család, falu vagy mezőváros
egy adott időpontban használt tárgyi felszerelésének, tárgyállományának összetétele, szerkezete és
7
funkcionalitása.
A Váncsáék által használt haztartási eszközök vizsgálata előtt fontos ismertetni a lakásbeosztást,
illetve azt, hogy egy-egy helyiségnek a kialakítása milyen időszakra tehető.
Federmayer Éva a lakást a benne élő személyek magán- és társas életének terepeként, viselkedési
és gondolkodási normái begyakorlásának és megjelenítésének tereként határozza meg. 8 A lakás
tehát primér szükséglet, ugyanis a legerősebben, legtartósabban jeleníti meg, és leghosszabb távon
9
tartósítja a társadalmi struktúrát. Ahogyan maga a lakás szükséglet, úgy a benne található
lakberendezési tárgyak is szükségleteket elégítenek ki, azok a lakásbelső komplex, vizuálisan
10
objektiválódott, tapintható szükségletegyütteseként interpretálhatók.
11
A lakás a pihenésnek és kikapcsodásnak az a tere, ahol eltérő viselkedésminták dominálnak. A
lakóépületek helyiségeiből, azoknak funkcionalitásából sok mindenre lehet következtetni az adott
kultúra sajátosságait illetően. Ezen ismeretek által feltárható, hogy a családok, közösségek milyen
életfunkciókat tartanak a legfontosabbnak, továbbá információkat kapunk a nemek és generációk
12
szerepeiről, viszonyairól. A lakás az emberi életnek olyan stabil pontjaként jellemezhető, amely a
családalapítás momentumától determinálta ennek a társadalmi intézménynek a teljes működését. 13
A lakás, mint otthon, olyan kifejező eszköz, amely egyfajta térbeli meghosszabbítása és szimbolikus
' ' k , szeme'ly1segene
. ' ' k es
' nemene
' k . 14
. ' lo"d'ese a benne e'l"o szeme'ly fog1alkozasana
meg1smet
Gagyi József szerint a lakószobában minden elem annak használójának teljes létéről árulkodik:
személyiségéről, intellektuális és érzelmi fejlettségéről, esztétikai kultúrájáról, ízlésének
alakulásáról. Mindehhez kapcsolódik a szociális dimenzió, amely jelezheti a gyermek helyzetét a
családban, a gyermek és szülő közötti érzelmi viszonyokat, illetve azt, hogy mennyire működik a
15
családon belül egymás kölcsönös tisztelete.
A Kapitány házaspár a ház és lakásbelső megfigyelésekor olyan kérdések fontosságára hívja fel a
figyelmet, mint: melyek a lakás kiemelt terei? Milyen hangsúlyt kap a családban az étkezés, a
regeneráció, a higiénia, a munka, a reprezentáció, a gazdaság, a szellem, illetve a családot összefogó
tevékenység? A lakásnak milyen funkcióit tartják kevésbé fontosnak? Hogyan viszonyul
egymáshoz a privát és nyilvános szféra? A családtagok számára milyen privát tereket alakítanak
ki?l6
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Léstyán Csilla a Csíkmadarassal szomszédos falu, Csíkrákos háztartásainak tárgyi ellátottságát
vizsgálta. Kérdőíves felmérés segítségével próbált olyan kérdésekre választ kapni, hogy milyen
kapcsolat van a háztartások életkora, a benne élők vagyoni, társadalmi helyzete és a vizsgált tárgyak
jelenléte közt, az egyes tárgyak pedig hogyan oszlanak meg a különböző családokban, milyen erők
17
vannak befal yással egyik vagy másik irányba.
A Váncsa család lakóházának elemzésében a fentiekhez hasonló kérdéseknek megválaszolására
jelen vizsgálat is törekedett, hiszen az ezekre a kérdésekre kapott válaszok közelebb vihetik a
kutatót a vizsgált család életmódjához, mindennapi tevékenységének nem minden esetben
nyilvánvaló aspektusaihoz.
Váncsa Imre és családja Csíkmadarason a Felső-Köves utca 507-es szám alatt, egy körülbelül 50
négyzetméter alapterületű, két szobával és egy konyhával ellátott családi házban él (1. kép). Két
leánygyermekük van: az elemi iskolába járó Henrietta és az óvodás Klementina. Szintén velük egy
házban, de külön háztartásban él Váncsa Imre édesanyja, Váncsa Rebeka. Annak ellenére, hogy az
édesanya ma már egyszobás lakókörnyezetébe visszahúzódva, külön háztartást vezet, részt vállal a
fiatalok munkájából és besegít a gyermeknevelésbe is.
A külön háztartásban élés, és a jövedelem elkülönült kezelése ellenére, a családokban erős
összekötő szálak vannak érvényben, bármilyen nagyobb változás történik a család összetételében,
••
az befo1yassa1van az abb an e'111o osszes
generac1ora. 18
A Váncsa család háza az 1960-as években épült, amelyet Váncsa Rebeka egykori férje, az idős
Váncsa Imre vásárolt meg. A lakásban, a mai állapotokhoz képest, szerényebb körülmények
uralkodtak. Váncsa Rebeka férjével együtt ebben a házban nevelte két fiú- és két leánygyermekét.
Az asszony korán megözvegyült, férje fiatalon meghalt. Miután leányait férjhez adta, két fia is
megnősült, ők viszont lakás hiányában, a családi házban alakították ki otthonukat, emiatt a lakás
mérete továbbra is szűknek bizonyult a benne lakók számára.
A házépítés, nagy jelentősége miatt, nemcsak az építkező ügye volt, hiszen a munkákban a
családtagok és a falu népe is részt vett. A lakhely teremtése az emberi életnek az egyetlen olyan
eseménye volt, amikor hívatlanul, kéretlenül is segítettek a rokonságban nem álló személyek is
egymasnak . 19
A Váncsa családban a lakáskörülmények akkor vettek pozitív irányt, amikor a nagyobbik
fiúgyermek a családtagok, barátok segítségével sikerült házat építenie és elköltöznie a szülői háztól.
Ezt követően Váncsa Imre, mint legkisebb fiúgyermek, feleségével együtt továbbra is a szülői
házban maradt.
Fél Edit és Hofer Tamás Átány községről Írt monográfiájuk Lakás című fejezetében a lakással
való élést a falusi parasztemberek szemszögéből mutatták be, érzékeltetve azt, hogy a lakást
birtokló személyek a hagyomány, a családi viszonyok és a munka keretei között hogyan használták
20
k 1. a 1ak'oter es a berendezes nyuJtotta 1eh etosegek et. A szerzoparos azt h angsu'lyozza, h ogy a 19 .
században a hagyományos paraszti társadalomban nem volt ritka az, hogy 2-3 testvér a házasságot
követően, egy ideig még a szülők házában rendezkedett be, ezzel szemben a 20. században csupán a
család legkisebb fiúgyermeke maradt a szülői házban, ahol az ifjú feleség, az anyóssal együtt közös
21
háztartást alakított ki.
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Szarvas Zsuzsa az 1980-as években Szeremle községben végzett terepmunkája azt szemlélteti,
hogy a fiatal házasok legnagyobb része a szülői házhoz költözött, nem alapított önálló gazdaságot,
22
háztartást, hanem valamelyik szülővel együtt folytatta életét.
Tankó Gyula a gyimesi példákkal hangsúlyozza, hogy a családi házat rendszerint a legkisebb fiú
örökölte, a többi fiúgyermek készpénzben részesült vagy máshol kapott területet, ahová
epit k ezhetett. 23
A házasságkötés idején Váncsa Imre fakitermeléssel, majd később juhászattal foglalkozva kisebb
tőkére tett szert, amelyből feleségével közösen elkezdték a lakás felújítását, korszerűsítését.
Korábban a lakásban két nagyobb és egy kisebb méretű szoba, illetve egy konyha volt. A nagyobb
szobákat a fiúgyermekek és azoknak feleségeik használták, a kisebb szobában pedig a fiúk édesanyja
lakott. A konyhát mindannyian közösen használták. Miután a testvérek rendre elköltöztek a szülői
háztól, és lehetőség adódott a lakás beosztásának alakítására, Váncsa Imre és felesége a helyiségek
egy részének más funkciót adott. A szobák funkcióinak megváltoztatása költséggel járt, ugyanis az
Út fele néző lakószobát padlócsempével látták el, és azt csakhamar konyhává alakították, a korábbi,
ennél sokkal kisebb helyiségben levő konyhát pedig két részre osztották és kamrát, illetve
fürdőszobát hozta létre.
Korábbi lakófunkciókat ellátó helyiség kamrává alakfrására a szakirodalomban is találunk
példát, Fél Edit-Hofer Tamás szerzőpáros írja, hogy Átány községben olyan "kétvégű" házakban,
ahol korábban két testvér lakott, miután az egyik családot alapított és elköltözött a szülői háztól a
24
házban maradó személy kamrává alakította a korábbi lakóhelyiséget.
Váncsa Imre és családja előszobájának megmaradt a funkciója, azonban a konyhához hasonlóan
azt is korszerűsítették, csempével burkolták. Azt a lakószobát, amelyet korábban a nagyobb
fiúgyermek birtokolt, bebútorozták és kétfunkciós helyiséggé, nappali-hálószobává alakították. Az
egyedüli korábbi állapotában maradt lakóhelyiség az édesanya, Váncsa Rebeka szobája volt, amely
mind a mai napig megőrizte korábbi formáját. A felújfrások nem egyszerre történtek, ugyanis pénz
hiányában Váncsa Imre és felesége csak apránként tudta megvásárolni a felújításhoz szükséges
alapanyagokat, illetve a berendezés részét képező bútorokat, tárgyakat. Előbb a nyílászárók, ajtók
és ablakok cseréjét végezték el, azt követte az új konyha kialakfrása. A konyha terének
megtervezése Váncsa Éva ötlete volt, ehhez a mintát sógora családjának újonnan épült
konyhakialakÍtása szolgáltatta.
Bjarne Rogan írja, hogy az emberek szándékosan és öntudatlanul is megjelenítik saját ízlésüket
és esztétikai értékeiket, ezzel jelezve azt, hogy mely személyekkel azonosulnak, azonban sok
személyes tulajdon nem a tárgyakat birtoklók társadalmi státusát tükrözi, hanem azon túlmutatva
25
egye'b erte'keket l'attat.
Simányi Léna a fogyasztói társadalom elméletéről Írva kitér az ízlés kérdéskörére. Az emberek
közötti ízlésbeli különbségeket az osztályhelyzetből adódó objektÍv különbségekből eredezteti,
ennek ellenére az emberek ezeket mégis úgy észlelik, mintha azok belső, szabadon alakítható
26
tulajdonságok lennének.
S. Nagy Katalin szerint a lakás arculatának kialakításában leggyakrabban a lakókkal azonos
. k a V'ancsa
h e1yzetu, v1"l'agnezetu es e'l etvezetesu csoporto k na k van meg h atarozo szerepe. 27 E zt l'aqu
család esetében is, akik nem náluk magasabb státussal rendelkező egyén vagy család lakásbelsőjéből
merítettek ihletet, hanem a hasonló anyagi helyzetben lévő, velük rokonságban álló családtól.
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Konyhájukat egy bárpult kialakításával két részre osztották, Így a helyiség egyik részében
alakították ki az ebédlőt, míg a bárpult mögött a konyhának azt a részét, ahol az élelem
előkészítése, a főzés és a mosogatás történik.
A bárpult az asztal és polc kombinációjának tekinthető, amely urbánusabb lakásokban már
évtizedekkel ezelőtt elterjedt. Annak alkalmazása kezdetben az antiszociális dőzsölés egyik
szimbóluma volt, mára azonban egyre többen helyeznek el lakásukban bárpultot. Általában a
konyha és étkező közti átadó pultot alakítják ki bárpultszerűen, ez hangsúlyos fogyasztásra28
élvezetre irányuló jelleggel bír. A Váncsa család konyhájának bárpultja esetében nem domináns ez
a szerep, mivel a bárpultra szobanövények kerülnek. Ezek otthonosabbá teszik a csempével burkolt
felületet, ugyanakkor még inkább elhatárolják a konyha, főzésre szolgáló helyiségét az étkező
részről.

A konyha két fele osztása nem volt idegen a paraszti kultúrában sem, ugyanis egyes helyeken a
konyhát bolthajtás osztotta ketté, egy belső meghitt, idegenek előtt rejtett térre, illetve egy nyitott,
29
közszemlére tett külső részre. A Váncsa család konyhája esetében is megfigyelhető egy ehhez
hasonló elkülönülés, ugyanis a konyhának az a része, ahol az asztal, a sarokpad és székek
találhatóak, sokkal tágasabb, vendégek számára is nyitott tér (2. kép), ezzel szemben a bárpult
mögötti rész (3. kép) ennél szűkösebb, zártabb, amely csak a háziasszony vagy a családtagok
tartózkodási helye. Ez a térrész egyfajta intimitást sugall, "láthatatlan" határt szab az idegenek előtt.
A Váncsa családnál való látogatások során többször volt tapasztalható, a háziasszony vagy férje a
bárpult mögött tartózkodik. Számos esetben megfigyelhető volt, hogy a lakásba látogató vendégek
a konyhának melyik térrészét használják. Egyetlen olyan alkalom sem adódott, amikor a konyha
intimebb, zártabb területén tartózkodtak volna a vendégek. Ennek egyik magyarázata lehet az is,
hogy a vendéget érkezése után hellyel kínálják és az asztalhoz ültetik le. Az asztalnak a
lakásbelsőkben mindig is nagy szerepe volt. Egy helyiséget lakóhellyé, szobává az asztal tette, a
családi élet ünnepélyes aktusai az asztal körül zajlottak, kezdve a leánybúcsúztatótól, a lakodalmi,
//. unnepen
„
. 30 A vancsa csala'db an is
. a
at, egeszen a temetes alk a1mava1 ren dezert tong.
k ereszte l01
konyhának asztallal berendezett térrésze a lakás leglátogatottabb pontja, itt fordul meg a legtöbb
családtag és vendég. A kutatás részét képező "családlátogatások" során lehetőség adódott arra, hogy
félig kötött vagy teljesen kötetlen beszélgetések formájában kapcsolatot teremthessünk a ház
lakóival.
A vendég megtisztelésének fokmérője lehet, hogy a lakás melyik helyiségében fogadják az
érkezőt: a nappaliban, a konyhában vagy a folyosón. Ez utal a lakáshasználók értékrendjére,
kulturális hagyományaira, de a vendég fogadásának színhelye azáltal is meghatározott, hogy a lakás
beren dezese mennyire teszi 1eh etove a vend'ege k fogad'asat. 31
A konyha felújításának lényeges eseménye volt a padló csempével való burkolása, ezt
megvalósítva egy korszerű konyhát hoztak létre.
A Kapitány házaspár a lakások tárgyi elemeit számba véve kitér a padlót borító járócsempére is,
amelyet korunkban mint általános padlóburkolási módot említenek. Véleményük szerint a
járócsempe azokban a helyiségekben terjedt el (konyha, fürdőszoba), amelyeket korábban is
32
hidegburkolat védett.
A házaspár a fürdőszobát és kamrát fél évvel a konyha létrehozása után kezdte el kialakítani. A
fürdőszobához szükséges alapanyagokat és berendezési elemeket kisebb időközökkel tudták
megvásárolni, Így a felújítási munkálat is több időt vett fel. A fürdőszoba hiánya a Váncsa család
I

I

•

I

•

28

KAPITÁNY, KAPITÁNY 2002, 128.

29

FÉL, HOFER 1997, 351.

I

/1

I

I

I

I

°FÉL, HOFER 1997, 352.

3

31
12
·

KAPITÁNY, KAPITÁNY 2002, 218.
KAPITÁNY, KAPITÁNY 2002, 109.

337

SALLÓ SZILÁRD
szerény életkörülményeire utal, ugyanis Csíkmadarason már az 1970-es évektől kezdve alakítottak
ki fürdőszobákat. Ezekbe általában olyan alapvető berendezési elemek kerültek, mint fürdőkád,
kagyló, mosdótál.
Szilágyi Dániel a Zala megyei Muraszemenyén végzett lakásbelső kutatást, amelynek eredményei
alapján azt írja, hogy Szemenyén fürdőszobát csak a hatvanas-hetvenes vagy a kilencvenes években
házépítéskor vagy toldáskor alakítottak ki. Leggyakrabban egy korábbi, kisebb szoba átalakítását
követően rendeltek fürdőszoba funkciót az adott helyiségnek. 33 Magyarországon, falusi
környezetben, az 1960-as években létesülnek az első fürdőszobák, ezeknek valódi használata
azonban csak később vált általánossá, ugyanis kezdetben ezeket a helyiségeket mosásra, a benne
34
elhelyezett fürdőkádat pedig tárolásra használták. A fürdőszoba megléte a családok önerőből
beváltott igényszintjét mutatja, egy magasabb szintű civilizációs igény kifejeződését. 35 Az
individualizáció az európai lakáskultúra fejlődésében a fürdőszoba mint jellegzetes helyiségtípus
születésével is jellemezhető. A fürdőszoba megléte azt láttatja, hogy az egyén individuális
• 1entoseget a test „ kenyeztetesevel" feJeZ1
• • k"1. 36
Je
A fürdőszoba nemcsak a Váncsa család házából hiányzott, ugyanis korábban a hétgyermekes
Fazakas családban - ahonnan a bács felesége származik - sem volt fürdőszoba. Ennek ellenére a
fiatal házasok arra törekedtek, hogy a felújÍtott lakásban saját maguk és főként gyermekeik számára
megteremtsék a feltételeket annak kialakítására.
Továbbra is tervben van egy helyiségnek, a lakószobának a felújítása, azonban jelenleg egyéb
költségek terhelik a családot, így ezt a munkálatot időben kitolták, akárcsak a központi
fűtésrendszer kialakítását, a ház külső falainak szigetelését, illetve a ház tetőhéjjazatának cseréjét. A
részben felújÍtott lakás egyes helyiségeinek a berendezése is fokozatosan történt. Előbb a konyhát
rendezték be, ahová kagyló, gáztűzhely, mosógép, mikrohullámsütő, olajsütő és elektromos
húsdaráló került.
A felsorolt eszközöknek néhány évvel korábban még státusszimbólum jellege volt, mára
azonban a lakásbelsők teljesen megszokott háztartási eszközeivé váltak. A háztartási berendezések
mellett érvek és ellenérvek egyaránt megfogalmazódnak használóik körében, tulajdonosaik
általában azt hangsúlyozzák, hogy a gép nem tud olyan tökéletes munkát végezni, mint az ember,
ennek ellenére időtakarékosság és saját kezük kímélése érdekében gyakran alkalmazzák ezeket a
h aztartas1 gepe ket. 37
Léstyán Csilla a háztartásai gépek nagyarányú elterjedését elsősorban az időhasználat gyökeres
megváltozásával magyarázza, amely abból fakad, hogy az időhasználatban a tradíciók által
kialakított normák meghatározta rend helyébe „az idő pénz" gyakorlatias felfogás kerül. 38
A Váncsa család fűtési-lehetőségeit vizsgálva azt látjuk, hogy a tüzelőberendezés a korábbi
maradt, ugyanis gáz hiányában, pillanatnyilag a fával fűtött csempekályhát találták a fűtésre
leginkább megfelelőnek, azonban azt nem tartják gazdaságosnak, mivel téli időben számottevő
tűzifa elhasználása ellenére, konyhájukat nem tudják kellőképpen kifűteni.
A lakások fűtésében a gazdaságosság és takarékosság meghatározó szempont, ugyanis a fűtés
39
költségei a lakás fenntartásának legnagyobb tételei közé tartoznak.
A bárpulton túli ebédlő részbe asztalt és sarokpadot, illetve székeket vásároltak, Így
megteremtve a konyha teljes kényelmét. A fürdőszobát is, akárcsak a konyhát, kicsempézték,
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mosdókagylót és angol vécét helyeztek el benne. A szintén csempével burkolt padlójú
helyezték el a lakberendezési tárgyak egy másik értékes darabját, a hűtőládát.
Szilágyi Dániel az előszobát, mint közlekedő helyiséget, a lakás leggyakrabban használt terét
nevezi meg, ahol az egyszerűbb vendégeket fogadják, ugyanakkor másodlagos funkciót is rendelnek
. h e1yez1"k e1a h"utogepet,
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Váncsáéknál is a lakásba belépő vendég az előszobába (4. kép) érkezik, azonban, mivel az
előszoba ajtóval van leválasztva a konyhától és hálószobától, a vendégek többsége az előszobából a
soron következő helyiségbe lép be és ott köszönti a háziakat, ezért az ő esetükben a vendég
előszobában való fogadása ritkán áll fenn.
A lakószoba (5. kép) berendezése is nagyobb költségterhet jelentett a házaspár számára ugyanis
szobabútort, ágyat, kanapét, íróasztalt, televíziót és különféle lakásbelső textíliákat vásároltak, hogy
minél lakhatóbbá, otthonosabbá tegyék ezt a helyiséget is. Az elektronikai berendezések általában a
házasságkötést követően kerülnek megvásárlásra.
Szarvas Zsuzsa írja, hogy a nyolcvanas években Szeremlén a fejlődő, mai életet képviselő TV,
41
rádió, magnetofon és lemezjátszó minden családba a házasság ideje alatt került be.
A kihúzható ágy és kanapé a szoba többfunkciós jellegét hangsúlyozza, ugyanis napközben
összecsukva tartják azokat, hangsúlyozva a helyiség nappali voltát, ahol akár vendéget is
fogadhatnak, este viszont mindkettőt kinyitják, ezzel átalakítva a teret hálószobává.
Kapitány Gábor és Kapitány Ágnes említi, hogy a polgári lakásfejlődés során az
individuumközpontú mentalitás az ágy olyan formáit is magával hozta, mint a kanapé, a rekamié, a
42
dívány, a pamlag, a kerevet vagy a szófa, mindezek fekvő- és ülőhelyek, így a társalgás eszközei is.
A szobában íróasztal is található, amely a házaspár nagyobb leányának tanulóhelyeként
funkcionál. Ezt a bútordarabot a szellemi munka eszközeként kizárólag a kislány használja,
azonban, megfigyelhető, hogy az asztal esetenként különböző háztartási eszközök tárolóhelyévé is
válik.
„A gyermekek tanulási helye a gyermek megbecsültségének fokát, munkájának a család munka43
rendjébe való beillesztését is kifejezheti." Az íróasztal az étkezőasztal ellentéte abból a szempontból,
hogy míg az étkezőasztal köré közösség gyűl össze, addig az íróasztal határozottan személyes tér, az
44
elkülönülés színhelye, amely ugyanakkor munkatér, a szellemi munka helyszíne.
A Váncsa családban a televízió-vásárlást időeltolódással a számítógép beszerzése követte, ezt
főként iskoláskorú lányuk miatt vásárolták, hogy leányuknak a tanulásban segítségére legyen. A
számítógépet az utóbbi néhány évben olyan tartozékokkal is ellátták, mint hangfal, webkamera,
mikrofon. Az internetet is bevezették a lakásba, így időközben már nem csak leányuk, de a szülők
is használatba vették a számítógépet, amelyet főként közösségi oldalon történő, ismerősökkel való
kapcsolattartásra használnak.
A térhasználati szokások kialakulásában keverednek a praktikus megoldások, a munkamegosztásból adódó eltérő tevékenységszerkezet, a társadalom értékrendje, valamint a személy szükségle45
teire jellemző speciális igények.
Hogyha a térhasználat gyakoriságát vesszük figyelembe, a Váncsa család leggyakoribb tartózkodási helye a konyha. Itt főz a bács felesége, ebben a helyiségben étkeznek, de a hozzájuk betérő
vendéget is itt fogadják. A konyha multifunkcionális helyiség szerepét tovább hangsúlyozza az is,
előszobában
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hogy gyakran papíralapú munkák egy részét is itt végzik, Így étkezőhely, vendégfogadó helyiség
szerepe mellett munkatérként is használják azt.
Vadas JÓzsef szerint a vidéki családi házakban a konyha a családi tűzfészek szerepét tölti be,
amelyben a helyiség nemcsak főzésre, de vasalásra, valamint vendég fogadására is alkalmas, és
46
ugyanitt játszanak a család gyermekei is. Szilágyi Dániel írja, hogy Muraszemenyén a konyha a
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Hogyha a társadalmi emelkedés paraszt vagy kispolgári körből indul, az bármilyen mértékű is,
használati szempontból a konyha centrális szerepe az esetek többségében fennmarad. Az emelkedést sokszor a konyha fejlesztése is kifejezi, ez elsősorban az új, modern konyhafelszerelésben és
48
reklámok által hirdetett eszközökben nyilvánul meg. Losonczi Ágnes kiemeli a konyha sokrétű
funkcióját, eszerint ez a helyiség azon túl, hogy vagyoni mutató, a városiasodás fokmérője is lehet.
Helyet ad az étkezésnek, ugyanakkor a család és szomszédság nappali-szerű társalgó helye. Egyes
49
lakásokban a tisztálkodás és a gyermekek tanulása is ebben a helyiségben történik.
A konyha a bács leányai körében nem számít a lakás kedvelt helyiségének, ugyanis főként téli
időben, a lányok alig tartózkodnak ott, ennek az a magyarázata, hogy komfortos jellege ellenére a
konyha télen a padlócsempe hidegsége miatt nehezen fűthető ki, Így a gyermekek hidegebb
időszakban a lakószobában étkeznek. Az idősebb lány számára a nappali-hálószoba jelenti a tanulás
helyét is, Így a lakószoba a konyhához hasonlóan több funkciót lát el: a család esti tartózkodási
helye, a gyermekek időnkénti étkezőhelye, tanulószoba, továbbá hálószoba a szülők és gyermekeik
(mivel nincs gyermekszoba) számára.
Hanák Péter 19-20. századi, polgári lakásbelsőket kutatva írja, hogy a polgári lakásoknak vegyes
funkciójú szobája a nappali volt, amelyet délelőtt a ház asszonya teljes más szereppel töltött meg,
mint amit a család este rendelt a helyiséghez, ezt a lakószoba vegyes berendezése is szemléltette. 50
Vadas JÓzsef az 1980-as években a magyarországi lakásbelsőket vizsgálva azt állapítja meg, hogy a
két szobás lakásokra általában másfél ember jut, ez pedig összezártságot eredményez. Az összezártság a környezetben is tükröződik, hiszen a berendezések vegyes képet mutatnak, a lakószobák
51
egyben hálószobák is, és a gyermekeknek sincsen külön szobájuk.
A Váncsa családban a gyermekekkel való egy szobában lakás okán a túlzsúfoltság mint
probléma, nem merült fel, egyrészt azért, mert a gyermekek kicsik és még nem érték el azt az
életkort, amikor az egyén már igényli a privát szféra létét, azonban az is közrejátszik ebben, hogy a
nappalihoz/hálószobához hasonlóan a konyhában is számos élettevékenység zajlik, Így a lakásban
tartózkodók egymás között megosztják a teret.
A szoba korszerű szekrénysorral van ellátva, amelynek üveges részében kapnak helyet a
különböző étkezőkészletek, poharak és csészék, ugyanitt találhatóak a család ajándéktárgyai,
valamint a családtagoknak, rokonoknak, ismerősöknek a fényképei. A szekrény kihúzhatós
fiókjaiban és kinyitható részeiben a ruhaneműket, személyes tárgyaikat, illetve a gyermekek játékait
tárolják.
A lakószoba egyik falának teljes hosszát elfedő szekrénysoron számos polcszerűen kialakított
rész található, ezeken a család ajándéktárgyai kapnak helyet. Ezeken a polcokon és a lakás más
részein sem találjuk meg a magas kultúra hagyományos hordozóit, a könyveket. A könyvek hiánya
46
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utalhat arra, hogy a házaspár életének nem jelentette meghatározó részét az iskola, Így az olvasás és
a könyvek szeretete nem vált jellemzővé a szülők körében. Mindketten olyan családban nőttek fel,
ahol már gyermekként részt kellett vállalniuk a munkában, így a tanulásra kevesebb idő jutott. A
továbbtanulásnál sokkal fontosabbnak tartották azt, hogy dolgozzanak, és saját erőből megállják
helyüket az életben.
Kapitány Ágnes és Gábor írják, hogy a könyvnélküliség aránya napjaink lakásaiban egyáltalán
nem elhanyagolható, ennek két jelentős oka lehet, az egyik a szegénység, a másik, pedig a hivatalos,
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A szekrény középső részén, központi helyen található a televízió (tetején műholdvevő
készülék), amely az egész család szórakozási eszközéül szolgál. A televíziót a bács és felesége néhány
hónappal a házasságkötésük után vásárolta meg, azóta a család folyamatosan használja.
S. Nagy Katalin a televíziónézést kulturális-rekreációs tevékenységnek nevezi. A TV kiemelkedő
szerepét bizonyítják olyan tényezők, mint annak elhelyezése, környezetének kialakítása és
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tovább, ugyanis gyakran a TV tetejére szenteket ábrázoló szobrok és keresztek kerülnek. A kvázimodern lakásokban a leggyakrabban használt szoba televízióra orientált. A TV készülék különböző
terítőkkel, dísztárgyakkal való „felöltöztetése" árulkodik a lakás berendezőjének ízléséről, vizuális
kultúrájáról, de gyakorlati funkcióval is rendelkezik, ugyanis a túldíszítés oldja a televízióból eredő
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A Kapitány házaspár írja, hogy a televíziónézés több funkciót lát el egyszerre, annak nézői általa
kapcsolatot létesítenek a külvilággal, információforrásként kezelik azt, élvezetet, szórakozást jelent
számukra, kilépési lehetőséggel bír a napi problémák alól, megjeleníti a hivatalosságot az
56
otthonokban, de ugyanakkor személyes kapcsolatokat is pótol.
Mivel a televízió lakásuknak abban a szobájában kapott helyet, amelyet nappaliként és
hálószobaként is használnak, így annak használata otthon tartózkodásuk teljes időtartamára
kiterjed. Napközben és koraeste a gyermekek, az esti órákban, pedig a házaspár nézi azt.
A szobának intim jelleget adnak azok az ágy fölött elhelyezett fényképek, amelyek a házaspár
Óvodás és iskoláskorú leányait jelenítik meg. Ezek a nagyméretű fotók képkeretbe vannak helyezve
és a lakószoba fő díszítőelemei. A fényképek jelenléte a szülők leányaikhoz való viszonyát tükrözi,
ugyanis a két lány a család szemefénye. A szülők próbálják elhalmozni gyermekeiket, ezt a
szobában található játékok sokasága is bizonyítja.
A lakásban található családtagokat ábrázoló fényképek mennyisége nagyban függ a
tulajdonosának személyiségétől, a családon belüli viszonyok változásaitól, ugyanakkor a családtagok életkorától is, hiszen kisebb gyermekekről általában sokkal több fénykép készül. 57 Fél Edit és
Hofer Tamás írja, hogy a paraszti lakásbelsők falain a fényképeknek meghatározott helye van.
Rendszerint elhelyeződnek a falon a családtagok fényképei, de gyakran az elhunytak képeit is
láthatóvá teszik vigyázva arra, hogy külön falfelületen kapjanak helyet az élők és külön falon a
58
holtak fényképei. Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor írják, hogy korábban a szülői ágynak nagy
tekintélye volt a család körében, afölött kaptak helyet a különböző szentképek és családi fotók.
Napjainkban a lakásbelsők többségében ennek visszaszorulása tapasztalható. 59
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A szoba díszítéséhez és otthonosabbá tételéhez járulnak hozzá az ágyon elhelyezett babák és
plüssállatok.
A 20. századi lakásbelsők kapcsán a Kapitány házaspár is említi az ágyon elhelyezett babák
szokását, amelyet úgy tartanak számon, mint a gyermekkornak a kilencvenes évekre különösen
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A teljes lakásbelsőt megfigyelve azt látjuk, hogy domináns szerepet kapnak a szobanövények.
Váncsa Éva nagy hangsúlyt fektet arra, hogy főként az előszobát és a konyhát szobanövények
elhelyezésével tegye otthonosabbá. Ezek a növények őszig az ajtó előtti lépcsőfeljáróra vagy a ház
falának belső udvar felőli részéhez kerülnek. Növényeket, virágokat nemcsak a lakásban és a ház
körül, de a virágoskertben (6. kép) is találunk. Ezeknek gondozása szintén a háziasszony feladata.
A ház udvarában, a virágoskert szomszédságában kemence (7. kép) található, amelyet főként
télen használnak. A család a juhászatból származó keresetét kenyér eladásával egészíti ki, heti két
alkalommal 12-13 darab kenyeret sütnek eladásra. Az udvarban található gazdasági épületek között
találjuk a tyúkpajtát, nagyobb gazdasági építmény a szájvánnak nevezett, ma tűzifa tárolására
használt objektum, amelyet korábban juhok tartására hoztak létre (8. kép). Korábban istálló is állt
az udvar hátsó részén, azonban azt az utóbbi években lebontották.
Léstyán Csilla írja, hogy a térhasználat és a tárgyak különböző szerepkörökben való
megjelenítését egyrészt meghatározzák a szubjektív tényezők (pl. a lakók tárgyakhoz való
viszonya), másrészt jelen vannak olyan objektív tényezők is, mint a lakás nagysága, a tárgyak
61
anyaga, formája, a hagyomány által kialakított helye és a tulajdonos vagyoni helyzete.
Visszatérve a lakás berendezéséhez azt látjuk, hogy a lakás eklektikus jelleget mutat, jelen
esetben ez a lakás viszonylagos szűkösségének a következménye, hiszen nincsen a lakásban külön
nappali, hálószoba és gyermekszoba, Így egy helyiséghez több funkció rendelődik. A lakószoba
multifunkcionalitása a lakberendezési tárgyak milyenségén és mennyiségén is nyomon követhető.
Pellandini-Simányi Léna nemrég három generáció lakberendezési tárgyakhoz való viszonyát
vizsgálta meg. A harmadik nemzedék esetében eklektikus felértékelődésnek nevezi azt a jelenséget,
amikor a tárgyak elsősorban érzelmi és esztétikai hangulatot nyújtva teszik olyan hellyé a
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. '1 erzt
' . magat.
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Gagyi JÓzsef a fiatal nemzedék lakásviszonyairól Írt tanulmányában jegyzi meg, hogy elsősorban
a szoba az a tér, ahol számos nagyobb és kisebb elemekből felépülő tárgyegyüttes kap helyet. A
szoba terének nagysága és alakja meghatározza a tárgyak számát, s azok egymáshoz való
.
' k 1ehetosegett.
" ' . 63
v1szonyana
Váncsáék lakásának tárgyai között nem találunk örökölt, hagyományozott tárgyakat.
Kapitány Gábor és Ágnes írják, hogy ezek a típusú eszközök a családi folytonosság
szimbólumai, a generációk összekötői lehetnek, azonban ezeknek meglétét a modernizáció és a
'. szem l'l
. d'ese gyengtti.
' . 64 A V'ancsa csal'd
" fogyasztasra
'
e et e1teqe
a a 1ak'as b an a1apvetoen
van
fogyaszto1
berendezkedve, használati és dísztárgyaik is a tömegtermelés példányai.
Kuczi Tibor a családdal, mint fogyasztási egységgel kapcsolatban írja, hogy a közös otthonnal és
szabadidős szokásokkal egy olyan tárgyi, szimbolikus világ teremtődik meg, amely reprezentálja az
65
együtt élő személyek azonosságát, jelezve a külvilág számára azt, hogy kik is ők valójában.
Szarvas Zsuzsa jegyzi meg, hogy a hagyományos eszközök eltűnésének számos oka lehet,
általában vagy az idő pusztítja ki ezeket a tárgyakat vagy a modernebbé váló életvitel. Leginkább
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azoknak a családoknak a lakásaiból hiányoznak a szülőktől hagyományozódott tárgyak, ahol a
66
házastársaknak közös életüket majdnem a nulláról kellett elkezdeniük.
A Váncsa házaspár esetében ez nem áll fenn, hiszen annak ellenére, hogy házasságkötésük
időpontjában szűkösnek bizonyult az a tér, amelyben éltek, a lakás el volt látva tárgyakkal,
háztartásukban mégis elenyésző az előző nemzedéktől örökölt tárgyaknak a száma. Ez a Váncsa
házaspár annak a törekvésének tulajdonÍthatÓ, hogy a részben felújított lakást saját ízlésüknek
megfelelően olyan tárgyakkal rendezték be, amelyek valóban funkciót látnak el.
A háztartás részét képező elektromos eszközök többségükben presztízstárgyak, mindezek
napjaink lakásbelsőiben a látszólagos jólét kifejezői, egy-egy ilyen típusú ipari cikk a külvilág
számára a család tehetősségéről árulkodik, de ugyanakkor ezeken az eszközökön át a család a
külvilág fele közli, hogy ők is képesek felzárkózni korunk újÍtásaihoz. Ezt egyrészt kényelmi
okokból teszik, másrészt pedig igyekeznek elkerülni azt, hogy elmaradottnak ítélje meg őket a
közösség. Ezzel kapcsolatban Gagyi JÓzsef írja, hogy a lakás tárgyai a lakók társadalmi státuszáról,
67
társadalomban elfoglalt helyükről beszélnek.
Az elsődlegesen használatra készült tárgyak a csoporthoz való kötődést „befelé" és „kifelé" is
jelző tárgyakká válnak, továbbá annak a képnek a külvilág fele forduló hordozóivá, amelyet
tulajdonosaik magukról másokban kialakítani szeretnének. Ez a jelenség különösen a felfelé
tekintő, felemelkedő csoportokra jellemző, akik aspirációikat az új életformát reprezentáló tárgyak
68
vásárlásával fejezik ki. Ez a Váncsa családra is jellemző, ugyanis ők is a nagyobb presztízzsel bíró
használati eszközök beszerzésével valójában a falu társadalmának tehetősebb családjaihoz való
felzárkózásukat kívánják biztosítani.
Léstyán Csilla már említett csíkrákosi kutatása azt láttatja, hogy a háztartásokban legkisebb
arányban a használaton kívüli tárgyak fordulnak elő. Ezek az elavult eszközök az új szükségletek
• l'eg1tesere mar nem alk a1masa k , azert tu1aJ'donosa1'k me 11"oz1'k azo k at. 69
k ie
A Váncsa család lakásának tárgyállományát megfigyelve viszonylag csekély a funkción kívüli
háztartási eszközöknek a száma, ez összefüggésben van azzal is, hogy bizonyos értelemben a
családnak egy másik háztartásnak, az esztena háztartásának tárgyállományáról is gondoskodnia kell,
és gyakran az esztena berendezésének bővÍtéséhez éppen a lakásukban található fölöslegesnek Ítélt
eszközöket használják fel.
A háztartások tárgyakkal való bővüléséhez az alapot leggyakrabban a házasságkötés adja. Egyegy háztartás tárgyállományának vizsgálatakor érdemes megfigyelni, hogy a háztartás
kialakításához mely eszközök képezték azt az elengedhetetlenül szükséges alapot, amely nélkül az
adott háztartás önállósodásra képtelen lett volna, és melyek azok, amely inkább csak kiegészÍtői a
tárgykészletnek. Eszerint a tárgyak segÍtségével végigkövethető a háztartások önállósulásának
70
folyamata.
Fél Edit és Hofer Tamás írja, hogy egy-egy parasztcsalád vagy parasztközösség tárgyi
ellátottságának rendje, struktúrája feltárható az egyes tárgyak és tárgycsoportok egymás közötti
•
• k vizsga
• 'l atava1.71
v1szonyama
S. Nagy Katalin szerint a berendezési tárgyak az életstílus közvetítői, kifejezői, amelyek a
mindennapokhoz való viszonyokról, affektusokról és reflexiókról tanúskodnak. 72
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Szarvas Zsuzsa a tárgyak háztanásba való bekerülésének öt lehetséges megkülönböztetési módját
ismeneti: az öröklést, a vételt, az ajándékot, a hozományt, negyedik kategóriába pedig azokat az
73
eszközöket sorolja, amelyek az önállósodás után saját kezűleg készültek. Ezek közül a Fél-Hofer
szerzőpáros a kalotaszentkirályi kelengye szerepét vizsgálta. Tanulmányukban azt hangsúlyozzák,
hogy a kelengye az új párnak sem önálló háztanásvitelét, sem független gazdálkodását nem
biztosította, ugyanis hiányoztak belőle a munkaeszközök, a főző- és tálaló edények, valamint olyan
bútordarabok, mint például az asztal. Ezeknek az eszközöknek a beszerzésére nem volt szükség,
mivel az ifjú pár a vőlegény szüleihez költözött, és a szülők háztanása már el volt látva
74
mindezekkel az eszközökkel.
A női hozomány írásban való rögzítése a székelyföldi falvakban a 20. század ötvenes éveiben
még érvényben volt. A hozomány potenciális tőke volt és tanalmazta azokat a tárgyakat,
75
amelyekre a fiatalasszonynak élete folyamán szüksége lehetett. A hozomány a legtöbb kultúrában
az élettér megteremtésének alapja volt, az új háztanáshoz szükséges ruhákat, textileket, bútorokat
és konyhai eszközöket tanalmazta, összetételét pedig az adott társadalomban érvényben levő, fiúági
76
vagy leányági öröklési rend határozta meg.
Váncsa Éva hozományként pénzt kapott szüleitől, de érdekes módon az ajándékba kapott
pénzösszeget az ifjú házasok nem lakberendezési tárgyakra fordították, hanem a gazdaságba
fektették. Mivel a házasságkötés idején Váncsa Imre fakitermeléssel foglalkozott, akkor jobbnak
látták az ehhez a munkához szükséges eszköz beszerzését, mivel úgy gondolták, hogy Így
eredményesebb munkát végezhetnek, amiből majd tőkét halmoznak fel, s abból később
megvásárolhatják a lakás berendezéséhez szükséges tárgyakat.
A Váncsa házaspár esetében az összeköltözés idején a lakásban még megtalálhatóak voltak a
család régi bútorai, Így azokat új bútorok hiányában használhatták, azonban miután sikerült új
bútorokat vásárolni, a régiek kikerültek a lakás falai közül. A Váncsa Évával folytatott beszélgetés
ráterelte a figyelmet egy-egy berendezési tárgy megvásárlásának körülményeire. Éva pontosan
emlékszik arra, hogy a nagyobb énékű lakberendezési tárgyakat hogyan szerezték be. Nagyobb
költséggel járó eszközeiket, mint a mosógépet, a gáztűzhelyt - takarékossági céllal - használtan
vásárolták meg. Az ezekhez szükséges pénzt a nő maga kereste meg, ugyanis férje
kezdeményezésére a 2009-es évtől kezdődően több házaspár segítségével részt vállalt a tavaszi
legelőtisztításban. Ebből a többhetes munka után kapott keresetből vásárolták meg ezeket a
háztanáshoz szükséges tárgyakat.
Hogyha a Szarvas Zsuzsa által felsorolt kategóriákat a Váncsa család tárgyaira rávetítjük, azt
látjuk, hogy a család lakásban elhelyezett tárgyainak nagy részét a vásárolt eszközök jelentik,
mennyiségileg ezeket követik az ajándékba kapott eszközök, majd az örökölt tárgyak. Elenyésző a
száma a kézzel készült tárgyaknak.
Bjarne Rogan írja az amerikai család fogyasztói mentalitásával kapcsolatban, hogy ez a tÍpusú
család örökölt tárgyak hiányában tiszta lappal indul, és a széles fogyasztói kínálatból igyekszik
77
kiválasztani javait, ezzel létrehozva saját kulturális identitását. Ez a jelenség, ha nem is teljesen, de
bizonyos ménékig a Váncsa család lakberendezési szokásaira is jellemző, hiszen ők is igyekeznek a
kereskedelmi kínálatnak és saját ízlésüknek megfelelően berendezni lakásukat.
S. Nagy Katalin kvázi-modern lakásbelsőknek nevezi az 1980-as évek Magyarországának
gyakran előforduló lakásbelső típusát. Az ilyen típusú lakások berendezési tárgyaikkal a családok
három lényeges tulajdonságára hívják fel a figyelmet: a családok modernségére-civilizáltságára73
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korszerűségére, a családok tehetősségére, valamint azoknak kulturáltságára-műveltségére
iskolázottságára. Az elsőt a bútorok, lakástextíliák, háztartási gépek, tömegkommunikációs
eszközök, valamint a szimmetrikus elrendezés, a másodikat a kiegészítő és souvenir tárgyak, a
harmadikat, pedig a kultúrcikkek, tömegkommunikációs eszközök, könyvek és festmények fejezik
ki.78
Ezt a hármas felosztást figyelembe véve a Váncsa családban leginkább a modernség és tehetősség
dominál, ezt egyrészt a modern konyha- és szobabútor jelzi, és jelen vannak a háztartásban a már
említett korszerű háztartási gépek és tömegkommunikációs eszközök is.
Bjarne Rogan írja, hogy tárgyak egyfajta kommunikációként is interpretálhatók, az expresszív
aspektus hozzájárul annak magyarázatához, hogy az emberek miért vásárolnak meg bizonyos
tárgyakat, és azokat hogyan helyezik el otthonukban. A lakásukat berendezők gyakran úgy érzik,
hogy barátaik, szomszédaik elvárják tőlük, hogy ők is bizonyos berendezési stílusnak és divatnak
'
kat vasaro
' ' l"pnak meg. 79
meg felelo" targya
S. Nagy Katalin állapítja meg, hogy a nyolcvanas évek lakásbelsőire nagyfokú tárgyfelhalmozás
jellemző, eltolódás figyelhető meg a használati tárgyaktól a „felesleges" tárgyak birtoklása fele. 80
Hogyha nem is túlzott mértékben, de a tehetősség kifejezésére utaló souvenir és ajándéktárgyak
is jelen vannak a lakásban. Ezeknek a tárgyaknak főként a hálószobában/ nappaliban elhelyezett
polcos-fiókos, modern szekrénysor biztosít tárolási felületet.
A család kulturáltságának, műveltségének kifejeződései a lakásban megtalálható
tömegkommunikációs eszközök. A használat gyakorisága szempontjából ezek között első helyen
áll a mobiltelefon, amellyel mindkét házastárs rendelkezik, ezt a számítógép követi, amelyet
időnként szintén kommunikációs célra használnak, az főként a közeli barátokkal való
kapcsolattartásban játszik szerepet.
S. Nagy Katalin a kvázi-modern lakásbelsők tárgypopulációjának mennyiségét 200 és 600 tárgy
közé sorolja, ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a tárgyállomány száma nagymértékben függ az
életkortól, a jövedelemtől, a végzettségtől, a lakás nagyságától, valamint a lakásba költözés
81
idejétől. Hofer Tamás írja, hogy egy-egy család „tárgyuniverzumának" összértéke összefügg az
illető család vagyoni-társadalmi helyzetével, a különböző felszerelések közötti értékkülönbségek
82
szemléltetik a társadalmi különbségeket is.
Váncsa Imre és felesége 2003 Óta élnek együtt a lakásban és az elmúlt több mint nyolc évben
igyekeztek a szükséges tárgyakkal ellátni háztartásukat. A lakás tárgyakkal való berendezése
fokozatosan történt. A különböző háztartási eszközök beszerzését meghatározták az anyagi
lehetőségeik, általában egy-egy nagyobb fizetséggel járó munka után sikerült megvásárolniuk az
életfunkciók ellátására szükséges eszközöket.
A kutatás során felmerült a lakásban található tárgyak digitális fotódokumentációval kiegészülő,
precíz számszerűsítésének gondolata. Ezt a naskalati esztena tárgyi világának felméréséhez
hasonlóan gondoltam el, később azonban a családhoz ellátogatva az volt a tapasztalat, hogy e
tekintetben a lakók részéről másfajta viszonyulás érzékelhető. Míg az esztenán a juhászok az
esztenaépület teljes tárgyi világába betekintést nyújtottak, addig a családi házban egyfajta
elhatárolódást volt érezhető. A családtagokkal folytatott beszélgetések helyszíne a konyha volt, a
lakószobába csupán fotódokumentáció készítése céljával léptünk be. A család részéről az volt
érezhető, hogy a lakószoba életüknek egy intimebb tere, ahová csak azokat az ismerőseiket kísérik
be, akikkel bizalmasabb viszonyban állnak. A lakásnak ebben a részében található a család legtöbb
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személyes tárgya, ezek közül azok voltak megfigyelhetők, amelyek látható helyen voltak
elhelyezve. A szekrényekben, fiókokban „rejtőzködő" személyes tárgyakról már nem kaphattunk
képet. Ez egyfajta határt szabott, amelynek átlépése már a család legintimebb szférájába való
behatolással járna együtt, Így eltekintettünk attól, hogy számba vegyem ezeket a személyes
tárgyakat.
Bizonyos, hogy a lakásban található tárgyak száma - belefoglalva a legapróbb darabokat is több százra tehető, ez a tárgybőség azonban nem jár együtt nagy mennyiségű felesleges tárgy
felhalmozásával. A család részéről megfigyelhető egyfajta szelekciós tevékenység, hiszen másokhoz
hasonlóan maguk is időként eltávolítják lakásukból a megunt vagy feleslegessé vált tárgyaikat. A
lakásban elhelyeznek dekoratív elemeket is, azonban azt látom, hogy többnyire a funkcionalitás
határozza meg a család tárgybirtoklását és használatát. Azokra az eszközökre tartanak igényt,
amelyeket használnak, s ezzel elkerülik azt, hogy túlzsúfolják lakásukat. Lakásuk berendezése
sokkal inkább a városiasodás fele hajlik, mintsem hogy az előző generációk lakberendezési
szokásait, tárgyait használná fel. Úgy vélem, hogy ez egy húszas-harmincas éveikben járó házaspár
esetében természetes, hiszen kortársaik körében is ez a fajta mentalitás dominál, és a minták átvétele
kölcsönösen kihat a fiatalok lakberendezési szokásaira.
Jelen tanulmány megpróbált képet adni kutatásunk központi figurájának, Váncsa Imrének az
életkörülményeiről, mely családja lakásviszonyainak és annak tárgyi ellátottsága által volt
megvalósítható. Célja, hogy az esztena világához hasonlóan, láttassa milyen feltételek adottak
napjainkban egy juhászattal foglalkozó személy számára az életminőség tekintetében. Váncsa Imre
mint vállalkozó szellemű személy feleségével együtt igyekszik, a juhtartás mellett, elsősorban egyéb
kiegészítő tevékenységekből származó jövedelemből a család számára megteremteni mindazokat a
körülményeket, amelyek elengedhetetlen feltételei a család jó közérzetének, kényelmének, de
ugyanakkor a társadalmi elismerés velejárói is. Házasságuk közel tíz évében igyekeztek igényeiknek
megfelelően átalakítani lakásukat, annak helyiségeit pedig az életfunkciókhoz rendezni be. A család
nagyobb értékű tárgyai presztÍzzsel rendelkeznek, ezek azok az eszközök, amelyeket a hozzájuk
látogatóknak megmutatásra érdemesnek tartanak. Ezeknek a lakberendezési elemeknek pontosan
emlékeznek megvásárlási, beszerzési körülményeire, általában azt is megnevezik, hogy milyen
munka elvégzése kellett ahhoz, hogy előteremtsék az adott tárgy megvásárlásához szükséges anyagi
javakat. A lakás berendezésében a fő szerepet a Váncsa Imre felesége, Éva játssza, aki saját ízlésének
és családja elvárásainak megfelelően alakítja otthonát. Ennek azonban sok esetben gátat szabnak az
anyagi feltételek, ezért igyekeznek fontossági sorrendben valósítani meg céljaikat. Eddigi
törekvéseik célja lakásuk részbeni felújítása, annak berendezése és a további munkálatokhoz
szükséges mezőgazdasági eszközök megvásárlása volt.
A Váncsa család tevékenysége sokkal inkább a vállalkozói réteghez áll közel, mint egy
hagyományos értelemben vett juhászattal foglalkozó családhoz. A házaspár igyekszik megragadni
mindazokat a munkalehetőségeket, amelyeknek jövedelméből a háztartáshoz szükséges javakat
megvásárolhatják. A juhászati tevékenységből származó jövedelmet nem tartják elégségesnek a
család szükségleteinek kielégítéséhez, ezért időnként közösen olyan periodikus munkákat is
vállaltak/vállalnak, mint a fakitermelés, legelőtisztÍtás, facsemete ültetés, kenyérsütés. A bevételből
igyekeznek lakásukat a legkorszerűbb háztartási eszközökkel (mosógép, hűtőszekrény, televízió,
számítógép stb.) ellátni, ezek ugyanis napjaink háztartásainak már nélkülözhetetlen eszközei.
Lakásuk és gazdaságuk korszerűvé tétele növeli családjuk presztÍzsét a falu társadalmában, az általuk
végzett munkák minősége pedig jelentős mértékben erősíti a velük gazdasági-üzleti kapcsolatban
állók beléjük vetett bizalmát.
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CONDITIILE DE LOCUIT ALE UNEI FAMILII DIN MÁDÁRA~ CIUC,
iN OGLINDA DOTÁRII MATERIALE A LOCUINTEI
Rezumat
ln lucrarea de fa1a am studiat condi1iile de via1a §i de locuit ale familiei unui baci din Madara§Ciuc (Csíkmadaras), facusand pe dorarile ei materiale. Scopul lucrarii este prezentarea modului de
trai al unui oier, in lumina condi1iilor oferite de societatea contemporana.
Imre Váncsa, om cu spirit intreprinzator, impreuna cu so1ia, a incercat ca, pe Ianga oierit, in
primul rand din venituri ob1inute din alte activitati complementare, sa asigure acele conditii, care
sunt necesare pentru confanul §i buna dispozi1ie a familiei, dar care, in acela§i timp, sunt de nelipsit
pentru a dispune §i de recunoa§tere sociala. ln cei aproape zece ani de dsnicie, s-au straduit sa
transfarme locuin1a astfel, indt sa corespunda exigen1elor familiei, aceasta fiind aranjara confarm
funqiilor vie1ii.
Obiectele cu valoare mare ale familiei dispun de un mare prestigiu, acestea fiind obiectele
considerate arat de valoroase, indt sa fie aratate celor care ii viziteaza. Se straduiesc sa-§i doteze
locuin1a cu cele mai modeme obiecte de uz casnic (ma§ina de spalat, frigider, televizor, calculator),
acestea fiind in zilele noastre obiecte de nelipsit intr-o gospodarie. Modernizarea locuin1ei §i a
gospodariei cre§te prestigiul familiei in societatea satului, iar calitatea muncii lor intare§te intr-o
faane mare masura increderea celor care sunt in rela1ii economice, de afaceri cu aceasra familie.

THE LIVING CONDITIONS OF A FAMILY FROM MÁDÁRA~ CIUC
(CSÍKMADARAS) IN LIGHT OF THE EQUIPMENT OF THEIR HOME
Abstract
The present paper studies the living circumstances of a shepherd and cheese monger, facusing on
living conditions and involved material supplies of the family. The goal of this study is to present
the available conditions regarding the quality of life far someone who is a shepherd in our days.
Imre Váncsa and his wife tries to create these living circumstances by keeping sheep stock, but
also by gaining money from other complementary activities. The couple tries to put aside the
money far the elements of such a livelihood, which are the material requisites far a family's wellbeing and comfan, but at the same time imply social acknowledgeme~t. During the ten years of
their marriage the couple has striven to remodel their house according to their needs and to furnish
its premises correlated to the daily living functions of the family.
The equipments of higher value possess prestige; these are the means that the family considers
wonh showing to their visitors. The couple endeavours to equip their home with the most up-todate appliances (washing machine, refrigerator, television, computer, etc.), which by now have
already become integral far the households of our days. The constant modernization of their home
increases the family's prestige within the local community of the village, while the quality of their
work significandy strengthens the trust between the couple and their customers.
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SZÉKELYFÖLD SZÉNDIOXID GÁZÖMLÉSEINEK
KATASZTERE
Jánosi Csaba, Berszán József, Péter Éva
A Székelyföld központi részén észak-dél irányban végighúzódó Kelemen-Görgény-Hargita
vulkáni vonulat utóvulkáni tevékenységét tanulmányozva feltűnik, hogy a széndioxid gázak
uralkodóan oldott állapotban szénsavas ásványvizek, borvizek és száraz állapotban mofetták,
valamint kisebb mennyiségben szolfatárák formájában jelennek meg a felszínen. A mofettaöv
nemcsak a vulkáni vonulathoz kapcsolódik, hanem kiterjed a szomszédos tájegységekre is, Így a
törésvonalak mentén behálózza a Besztercei- és Gyergyói-havasok kristályos-mezozóos vonulatát, a
flis kőzetekből felépülő Csíki-, Bodoki-, Baróti- és Háromszéki-havasokat, valamint az Erdélyimedence keleti peremét és a Bélbori-, Borszéki-, Gyergyói-, Csíki-, Háromszéki-, Erdővidéki- és
Barcasági-medence fiatal üledékes kőzeteit.
Mielőtt közölnénk a széndioxid gázömlések kataszterét, előljáróban fontosnak tartjuk e
székelyföldi híres földtani jelenséghez kapcsolódó, de a lakosság által reumatikus, szív-, szem- és
bőrbetegségek gyógyítására használt mofetták népi elnevezések vázlatos ismertetését. A száraz
széndioxid gázömléseket Csíkban „erőnek"nevezik, a háromszéki Kovásznán pedig „doh"-nak.
Legelterjedtebb, legismertebb név a büdös vagy büdös gödör. Ebből a szóból ered Székelyföld
számos fürdőhelyének a neve: Torjai Büdös, Szentimrei Büdös, Csicsói Büdös. A „büdös"
helynevek utalnak a széndioxid gáz mellett kis mennyiségben jelenlévő záptojásszagú
kénhidrogénre is. Háromszéken használják a „gőzlő" elnevezést is. Csíkban, a szentimrei határban
levő mofetták népi neve „ süllögő". A csapadékos időben esővízzel feltelt büdös gödrökön áttörő
gázok sajátos hangja, formája nyomán számos, a székelység körében elterjedt szó keletkezett,
amelyek kiválóan érzékeltetik ezt a természeti jelenséget: lobogó, dobogó, fortyogó, rotyogó,
dungó, puffogó, posszogó, súgó, hortyogó, tortyogó, buzogó, bolygó, fővő, bugyogó, súgás, 1
szortyogó, süllögő, döglesztő, buffogó, stb. A továbbiakban az egyes gázömlésekhez kapcsolódó
néprajzi tárgyú hagyományokat megemlítjük.
A Székelyföldön előforduló széndioxid gázömléseket a terület földtani felépÍtése szerint
osztályozzuk. A tanulmányozott térség legidősebb egységét a Keleti-Kárpátok gerincét alkotó
kristályos-mezozóos öv képezi. Időben soronkövetkező egység a flis öv, amely szerkezetileg a
kristályos-mezozóos öv alatt (a felszínen levő része ettől keletre) helyezkedik el. Az Erdélyimedence túlnyomórészt harmadidőszaki üledékei képezik a következő összletet. A Székelyföld
központi részén húzódik a Belső-Kárpáti vulkáni vonulat impozáns végződése a KelemenGörgény-Hargita. A legfiatalabb üledékek a kristályos palákból, mészkövekből, kárpáti
homokkőből (flis), és vulkáni kőzetekből álló hegyvonulatok között kialakult fiatal tektonikus
medencékben rakódtak le.

1

BÁNY AJ 1941, 5.

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 355-374
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A kristályos mezozóos öv széndioxid gázömlései, mofettái
Székelyföld egyetlen kristályos-mezozóos övében előforduló mofettája Borszéken található. A
kristályos palák, mészkövek, dolomitok alkotta alaphegység törésvonalain feltörő száraz széndoxid
gáz a borszéki Ősforrás travertin üregén keresztül tör a felszínre. A múlt század közepén 2 még Így
jellemzik az Ősforrást: „Egy sáros iszapos pocsolyánál megtaláljuk az ú.n. Ősforrást, amelyet a nép ma is
Döglesztőnek

nevez, mert régente - amelyről több mint 150 éves irodalmi adatok is megemlékeznek - itt
egy kisebb fajta tó volt, amely fölött a madarak, ha elrepültek, a kiömlő széndoxid gáztól elszédülve
hullottak le és pusztultak bele a tóba. Itt épült a legelső primitív fürdő is, az 1700-as évek közepén, amikor
a hátárőrvidék katonái őrséget álltak. " A múlt században a borszéki Kerekszéken a borvizek által
felhalmozott travertin kitermelése következtében az Ősforrás vize elapadt és a korábbi „vizes
mofetta" vagy Döglesztő egy száraz dolinára emlékeztetett. Az Ősforrás alig 50 x 50 cm-es
kibetonozott medencéjében felhalmozódott száraz széndioxid gázt a helyiek és a fürdővendégek
érrendszeri betegségek kezelésére kezdték használni. 2011-ben Borszék város önkormányzata a
kezdetleges népi gázfürdőt fedett hatszögű faszerkezetű mofettává alakíttatta át.

A flis vonulat széndioxid gázömlései, mofettái
Székelyföld kréta kori flis kőzetekből álló hegyvonulatai közül a Csíki-havasok, Bodoki-és a
Baróti-hegység, valamint a Háromszéki-havasok térségében találhatók száraz széndioxid
gázömlések. Ezek helyenként, főleg a fürdőhelyeken, gázfürdőkké vannak kiépítve és gyógyászati
célokat szolgálnak.
A Csíki-havasok nyugati lejtőjének völgyeiben, Így a Fiság- és Tusnád-patak mentén találhatók
nagy számban széndioxid gázömlések, amelyek általában kevés kénhidrogént is tartalmaznak, ezért
a felszínhez közeli talajrétegekben vagy a kiépített mofetta falán sárgás kénkicsapódás figyelhető
meg.
Csíkszentgyörgyön a Fiság jobboldali meredek lejtőjén található a Katalhomloki büdös gödör,
amelyet csak a helyi lakosság ismer és használ. A kis, alig két négyzetméter alapterületű mofetta a
kréta kori flis Sinaiai rétegeibe van mélyítve.
Bánkfalvától keletre az 1947-ben alapított Adorján-fürdő területén található Büdösgödör a
mállott homokkő rétegek feletti lejtőtörmelékbe van kialakítva. A fedett mofetta aljában összegyűlt
kálcium-hidrogénkarbonátos szénsavas vizen keresztül tör a felszínre a széndioxid gáz.
Adorjánfürdőtől délkeletre, Vermed-patak baloldalán az elpusztult Bákai-fürdő területén is
létezett egy büdösgödör. Napjainkban már nyoma sincs.
Csíkszentmárton és Csíkcsekefalva közötti dombháton, a Kisárnyék alatt van a Posszogó
nevezetű vizes mofetta, amelyet az 1990-es évek derekán fürdővé alakítottak át. A gázömléses hely
az Alcsíki-medence keleti peremét határoló törésvonalat jelzi.
A Csíki-havasok és az Alcsíki-medence, valamint a fiatal Csomád-Büdös-hegység utóvulkáni
működésekben egyik legaktÍvabb területe Csíklázárfalva határában található, ahol több helyen is
szolfatára tÍpusú gázömlés figyelhető meg. Az Alcsíki-medence peremét határoló törésvonal
rendszer, valamint a Kisharam-Nagyharam-Fűharam vulkáni dagadókúpok közelében
összetöredezett flis rétegek mentén erőteljes kénhidrogén tartalmú száraz széndioxid exhalációs
foltok térképezhetők fel. Lázárfalván a legjelentősebb gázömlések a település délnyugati peremén a
Nyírfürdő környékén, Erősárokban, a Borvíztetőn és Kápolnamezőn a Büdös-patak völgyében és
Súgó-patak forrásvidékén figyelhetők meg. 3
A flis vonulat ásványtanilag egyik legérdekesebb területe a csíklázárfalvi Fortyogó, Büdösalja
vagy Nyírfürdő. Korábban csak borvizes fürdőhelyként ismert területre a 2001-es Fürdőépítő
2
3

BÁNYAI 1941, 149.
JÁNOSI 2001, 41-49.
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Kaláka során épült először mofetta. A kénhidrogén tartalmú száraz széndioxidos gázömlések
hatására a csillámos homokkövek szürke agyagá mállottak, amelynek üregeiben a fürdő alatti
szakaszon, a térségben eddig ismeretlen arzénszulfidokat sikerült leírni 4 : realgár, alacranit,
pararealgár és uzonit. Érdemes megjegyezni, hogy ilyen jellegű ásványegyüttes aktív vulkáni
területeken jelenik meg, közülük talán a leghíresebb a kamcsatkai Uzon-kaldera területe. A
mofettát bélelő andezit köveken sárga terméskén kiválás figyelhető meg, de a gázszint feletti
üregekben fehéres timsó kéreg is megjelenik. A növényzetmentes felszínen csapadékos időben
fortyogók is kialakulnak. A kis famedencés fortyogók halványszürke, fehéres vizében rombos
terméskén mutatható ki. 5
Csíklázárfalván a széndioxid gáz megjelenik a Fortyogó alatti falurész, a Nyír és a Rétgödre
egyes házainak a pincéiben is.
Tusnád-patak Kisharam mögötti jobboldali mellékvölgyében Erősárokban is, a mélyedésekben
összegyül a kénhidrogén tartalmú széndioxid gáz. Az erősároki Büdösgödör vagy Fortyogó,
amelyet a helyiek reumatikus betegségek kúrálására használnak, igen elhanyagolt állapotban
találhatók. A gödrök aljában fehéres színű kénkiválás figyelhető meg. A Szemvíz-forrásként
emlegetett fortyogó szulfátos (43,5 mg/l) vize kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos tÍpusÚ. 6
Borvíztető egyes szénsavas ásványvíz forrásai hosszabb csapadékmentes időszakokban
mofettaként működnek. A kiszáradt források aljából száraz széndioszid gáz tör a felszínre.
A Nyírfürdő-Borvíztető törésvonal déli részén húzódik a kápolnamezei Büdös-patak völgye,
amelyben az erős szolfatárás kigőzölgések mentén felhalmozódott termésként a középkor
folyamán, az erdélyi fejedelemség idején kitermeltek. Az észak-dél irányú völgyben ma is erős a
vulkáni utóműködés. A patak mentén apró fortyógók sorakoznak. A patak baloldali mállott laza
homokkőfalában több milliméter vastag sárga terméskén fészkek alakultak ki. Nemcsak a
bányászatra utaló nyomok figyelhetők meg , hanem a feldolgozás során használt vastag falu
hengeres cserépedények törmelékei is fellelhetők a patak medrében. A feldolgozási módszert
legjobban talán Agricola De re metallica libri XII című művének a tanulmányozásából értjük meg:

„Amikor a kénérccel tele edényeket a kemencébe berakták, erősen befedték, az edény és a fedő érintkezési
vonalát agyaggal betapasztják, nehogy a kén ellillanhasson. Ugyanezen okból a gyűjtőedényt is befedik és
elsározzák. Ezután meggyújtják a fát, és addig hevítik az ércet, amíg a kén ki nem gőzölög. A felszálló gőz
az edény orrán át a gyüjtőedénybe jut, és ott kénné sűrűsödik, amely mint az olvadt viasz, a fenékre
ülepszik. Innen a kifolyónyíláson át kifolyik, s a munkás cipókat formál belőle, vagy csöveket, rudakat
vagy pedig néhány fapálcikát dug bele, és kéngyertyákat készít a kifolyó kénből. 'j/ Kápolnamezőn
letelepedett kénbányászok is hasonló módszerrel szublimálással tisztították a ként. Talán a torjai, a
lázárfalvi és a tusnádi kénbányászok "hagyatéka" az itt kialakult Szent Anna, Szűz Mária
édesanyjának a kultusza. A középkor folyamán Szent Anna volt a bányászok, továbbá a meddő
asszonyok és a járványos beteg pártfogója. Valószínű, hogy a felszínhez közel kialakult
kéntelepeket művelő kénbányászok és a büdösgödröket, szénsavas ásványvizes fürdőket felkereső
betegek adhatták tiszteletük jeléül a Csomád kráterében kialakult tengerszemnek a Szent Anna
nevet. Szent Anna tiszteletére két kápolna is épült, az egyik a déli partra, másik az északira. A
nagytusnádi templom oldalkápolnája is Szent Anna tiszteletére van felszentelve.
Hajdanában a környék katolikus falvainak lakói egy évben kétszer, Szent Anna és Kisasszony
napján jöttek a Szent Anna napi búcsúra. A búcsúk alkalmával több mint 20-30.000 ember is
felkereste a Szent Anna-tavát. A gyakori verekedések miatt gróf Batthyány Ignác püspök a búcsút
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betiltotta. Később, 1830-ban ismét engedélyezték, 1844-ben végleg eltörölték, de a szokás
megmaradt.
A torjai Büdös-hegy mögött emelkedő Bolondos északi lejtőjén, Büdös-pataktól délnyugatra
eredő Súgó-patak fejében lévő borvízforások környékén száraz szolfatárás gázemanáció figyelhető
meg.
Mivel a Bolondos-Czeczéle-Ölveshegyese vonaltól délre lenyúló flis vonulat, a Torjai-hegyek
szerkezetileg a Csíki-havasokhoz tartoznak, az itt előfoduló utóvulkáni működéseket ebben a
fejezetben tárgyaljuk. A sepsibükszádi Zsomborpatak-Torja-patak vonaláig lenyúló homokkő
zónában található a Vallatófürdő mofettája, a Sósmező északnyugati permén látható kezdetleges
büdösgödör, a Lábáztatók, a Timsós-források és a Buffogó-láp széndioxid gázömlései.
Zsomborpatak jobboldali forrásvölgyében, Vallatófürdő feletti szakaszon több száraz gázfeltörés
növényzetmentes foltja térképezhető fel. 2007-ben a fiatal Mikes grófok fürdőfejlesztése során egy
kőalapú mofetta épült, amelyben szolfatára tÍpusú kénhidrogénes széndioxid gáz van befogva. A
büdös gödör falán terméskén kicsapódás figyelhető meg.
A Büdös-hegy délnyugati lejtőjén, a szálloda közelében a flis rétegekbe bevágódott völgyben
észlelhető erős vulkáni utóműködésre építettek egy kezdetleges épületet. A völgy egész hosszában
észlelhető a gázfeltörés, amelyből vékony kénrétegek csapódnak ki a csillám tartalmú homokkő
törmelékben. A lefolyó gáz a völgy teljes hosszában kiölte a növényzetet.
Egyik leglátványsabb és legérdekesebb gázömléses hely a Timsós- vagy Aporlányok-feredőjének
a völgye, ahol egy észak-dél irányú törésvonal mentén nagy mennyiségű kénhidrogénes széndioxid
tör a felszínre. A száraz szolfatárák mellett több fortyogó is látható, amelyeknek vize rendkívül
savas, pH-ja gyakran 1,5-ös értéket mutat. Ezek a kis hozamú fortyogók szabad kénsav tartalma
eléri a 725,5 mg/l értéket. Kálcium-szulfát, kálcium-magnézium-szulfát vagy a kálcium-magnéziumnátrium-szulfát-klorid vizek csoportjába sorolhatók. 8 A famedencés Timsós-fürdő vize kéntejes.
A Timsós-fürdőtől délre a Torja fele vezető műút balodalán levő völgyben néL'' fakeretben
foglalt fürdőmedencék környékén is erőteljes szolfatára típusú gázfeltörés érzékelhető. A Lábmosómedencék fehér kéntejes, nátrium-kálcium-szulfát-klorid tÍpusú vizének széndioxid tartalma 924
mg/l. A homokkőbe ágyazott apró medencék csapadékmentes időszakban kiszáradnak s ilyenkor
csak száraz gázfürdőként lehet használni.
Büdös-hegy északkeleti lejtőjén, Bálványos-patak völgyében, a Buffogó-láp területén erős
széndioxid és kénhidrogén feltörés figyelhető meg. A láp központi részén található fürdőmedence
környékét homokkőbe ágyazott apró fortyogók és száraz gázkiömlések övezik. A lejtő peremén
feltörő gázból sárga terméskén csapódik ki. A fürdőmedence vizén keresztül is nagy mennyiségű
gáz tör fel, az oldódás következtében a víz erősen szulfátos, kálcium-szulfát tÍpusú vizek
csoportjába sorolható.
Bálványosfürdő központjától északra, a Bálványos-patak bal partján a sós vizet és nagy
mennyiségű széndioxid gázt szolgáltató hidrogeológiai fúrások közvetlen környezetében fedett
mofettát építettek. A mofetta mellett kis méretű, szürke színű, tömény nátrium-kloridos vizet
hasznosító fürdőmedence épült. Ennek a fürdőhelynek a környékén voltak a hajdani Szilamérforrások és a báró Apor Gábor alapította szénsavgyár, amely 1901-ben amikor működött napi 40
acélpalack (400kg) szénsavat sűrített. A gyár a szénsavat a torjai Büdösbarlangból nyerte. A barlang
belső részén tölcsérbe fogott széndioxid gázt 1,4 km hosszú, 10 cm átmérőjű ólomcsővel vezették
be Bálványosfürdő központjában lévő szénsavgyárba.
A Bálványosvár vulkáni dómjától északkeletre húzódó Gorgán-patak völgyében erős utóvulkáni
működések
figyelhetők meg.
A flis rétegekből fakadó nagyszámú nátrium-kálcium9
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hidrogénkarbonát-klorid típusú szénsavas, kénhidrogénes források környékén száraz széndioxid
gázfeltörések is találhatók.
A továbbiakban a Zsombor-patak-Sósmező-Torja-patak vonalától délre húzódó Bodok-hegység
kénhidrogénes széndioxid gázömléseit vizsgáljuk.
Sósmező alatt a Zsombor-patak forrásvidékén, Sepsibükszád határában két fontosabb hely
ismeretes, ahol erőteljes szolfatára típusú gázömlések működnek, Hammasfürdő és Bükkifürdő.
Zsombor-patak baloldalán kialakult apró tőzegtelepen a feltörő vulkáni gázok hatására több
kéntejes fortyogó alakult ki, amelyek fölé egy nagy fürdőmedencét és több apró fakeretes lábáztatót
építettek. Korábban a Mikes fürdők részét képező hely szulfátos forrásait Szemvízként ismerik. A
Szemvízforrásokban, a vulkáni gázokból a vízbe feloldódó kén hatására megnő a szulfát tartalom,
ezért a kálcium-magnézium-szulfát típusú vizek csoportjába sorolhatók.
A Hammasfürdőtől délkeletre, a patak magas teraszán kialakított Bükkifürdő 4 x 4 méteres
gerendavázas medencéje tulajdonképpen egy vizes mofetta, amely hosszabb csapadékmentes időben
száraz gőzlőként működik.
A Bálványosfürdőhöz tartozó, a Csoma- vagy Csuma-hegy északi lejtőjén kialakított hangulatos
Csiszárfürdő, a Büdös-hegy és a futásfalvi Pokolvölgy között húzódó észak-dél írányú törésvonal
mentén jelentkező utóvulkáni működésekre volt telepítve. A foltszerűen jelentkező száraz és
nedves mofetták szénsavas ásványvízfürdőként és száraz gázfürdőként ismertek. A fürdőtelep
egyetlen kiépírett mofettája romos állapotban van. A nagy mennyiségben feltörő szabad
kénhidrogénes széndioxid gáz hatására a Hammas kéntejes medencéje, a Zöldvíz, Vörösvíz,
Csokoládés és Vallató fürdőmedencéje állandó mozgásban, lobogásban van. A fürdők környékén a
felszínre került homokkőrétegek falán lecsepegő szemvízek szabad kénsavat is tartalmaznak,
akárcsak a nagy szulfáttartalmú Vallató és Hammas medencék vize.
A fürdőtelepen lemélyírett nagy mélységű hidrogeológiai fúrások gejzírként működnek. A nagy
gáznyomás hatására időszakosan kitörő kutakból tömény nátrium-kloridos ásványvíz kerül a
felszínre. A csiszárfürdői Mofetta alatt kihajtott fúrásból szürke színű sós víz tör fel, míg a
szabadtéri színpadtól keletre található 1000 méter mély hidrogeológiai fúrás környékén látványos,
aprómedencés mésztufa forráskúp csapódott ki az időszakosan kifolyó nagy kálcium-karbonát
tartalmú sós vízből.
Dél fele haladva a Csoma-hegy déli peremét határoló Nagycsoma-patak völgyében a Tekenyős
borvíz környékén is száraz széndioxid gázömlés figyelhető meg.
Csoma-patak, jobboldali Begyenkőnyakáról lejövő ágában is kéntejes fortyogók és kénhidrogén
tartalmú száraz széndioxid gázömlések ismertek.
Fóris-patak forrásvídékén eredő Büdös-patak jobboldalán kialakult láp területén is száraz
széndioxid gázömlések törnek fel. Itt alakírották ki a 2 x 1 méteres Fórispataki népi fürdőt.
Aktív vulkáni vidéknek tűnik a Dr. Papp Károly geológus révén ismertté vált futásfalvi
Fortyogó vagy Pokolvölgy. 10 Napjainkban nevezik még Torjahágaja-fürdőnek vagy Jajdon Gajgató)
völgynek is. J ajdon-patak baloldali, a kárpáti homokkő zónában kialakult mellékvölgyében erős
vulkáni utóműködések teszik vonzóvá a tájat. Két elhanyagolt nagyméretű borvizes medence, soksok apró kémejes fortyogó, lábfürdő, borvízforris és egy kiépírett Büdösgödör található a völgyben.
A timsó tartalmú kénrejes fortyogó források pH-ja 2,5. A fürdőmedence kálcium-magnéziumszulfát-klorid típusú vizében 176,3 mg/l szabad kénsav volt kimutatva. 11 A Pokolvölgyben feltörő
Főforrás és Sósforrás vízéből vett mintából Bencze Gergely is kimutatta a szabad kénsavat. 12
A gázfeltöréses helyeken terméskén kéreg borírja a fehér színű homokkő rögöket és az elhalt
növénymaradványokat.
10
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A Pokolvölgytől nyugatra, a Torja-hágó és Kömöge csúcsa közé felnyúló Jajdon-patak
forrásvidékén található nátrium-kálcium- és kálcium-nátrium-hidrogénkarbonátos szénsavas
ásványvízek nagy mennyiségű limonitot , mésztufát halmoztak fel. A források mentén foltszerűen
több száraz széndoxid gázfeltörés fordul elő.
Szárhegymezőről Halaság- és Almás-patak között húzódó gerincen 800 m tengerszínt feletti
magasságban található kálcium-hidrogénkarbonát típusú Borzlik szénsavas ásványvízforrás
szomszédságában erős száraz széndioxid gázfeltörések fordulnak elő.
Az előbbi előfordulástól délre az Almás-patak bal partján a flis rétegekből feltörő Sósi vagy
Vallancs szénsavas forrás által táplált borvizes lápban is gyakoriak a széndioxid gázfeltörések.
A Bodoki-hegység keleti lejtőjének völgyéiben előforduló vulkáni eredetű, száraz szénsavas,
kénhidrogénes mofetták a Büdös-hegy és a Kövestető között húzódó törésvonalat követik.
A Csíki-havasok és a Felső-Háromszéki medence határán, az esztelneki gyümölcsös területén
kialakított 2 x 3 méteres népi fürdő szomszédságában borvizek, fortyogók és széndioxidos
gázömlések formájában jelentkezik a Csomád-Büdös hegységhez köthető posztvulkáni tevékenység.
A kréta kori flis rétegekből álló Baróti-hegyek keletre néző lejtőin mofettagázak Málnásfürdőn,
Zalánpatakon, Sugásfürdőn, Előpatak északi részén emelkedő Görgő csúcs alatt Nagylikvölgyében
és Illyefalva határában lévő Felszegi-patak völgyében és Barót-Köpec környékén ismertek. 13
Málnásfürdőn, az Olt terasza alatt húzódó észak-dél irányú törésvonal mentén, a borvíz
források szomszédságában figyelhető meg száraz széndioxid gázömlés, amelyet korábban
mofettaként hasznosítottak. A kis fürdőteleptől nyugatra lévő teraszon 1897-ben lemélyített 156 m
mély Siculia fúrásból feltörő 3-5 atmoszféra nyomású tiszta, 99,84 % széndioxid gázt napjainkban is
palackozzák az állomás melletti gyárban, a 19. század végén Kölnben gyártott.gépsorokon. 14 A
Siculia gyógyforrásról írták: „A hatalmas arányokban fejlődő szénsavgázak nyomása a vízoszlopot
periodusokban, szökőkút módjára, a föld szine fölött 34 méter magasra lövelli ki."
Siculia szomszédságában található nevezetes Mária forrás zárt épületében is nagy mennyiségű
széndioxid gáz gyűl össze, amelyet a gyár dolgozói gázfürdőként használnak.
Zalánpatakán, a településtől délre húzódó Ánás-patak völgyében, a hasonló nevű borvízforrás
környékén erős széndioxid gázömlés észlelhető. Kisgyörgy Zoltán geológus feljegyzése szerint a
zalánpataki gyermekek munkára fogják a föld mélyéből feltörő vulkáni gázokat. A fűzfasípot, sárral
a gázfeltörés fölé ragasztják s így szólaltatják meg.
A Görgő-hegy keleti lejtőjén kialakult Sugás fürdőtelep központjában az „aranybányászok" által
felfedezett gázömlésre később Székely László gőzlőt épített. A feljegyzések szerint: „későbben egy kis
födött bódét emeltek a Gőzlő fölé, amelynek gyógyító hatásáról szerte-szét terjedt a hír, s azóta a
szénsavgáz „leb"-je állandóan légfürdőként van használatban". A homokkő rétegekbe ásott
sugásfürdői mofettát 2012-ben újították fel. A mofetta előtt kialakított hatszögű fürdőmedence is
tulajdonképpen egy vizes mofetta, amelyen keresztül nagy mennyiségű szabad széndioxid tör a
felszínre.
Sugásfürdőtől délnyugat irányba húzódó antiklinális mentén, Nagylik-patak forrásvidékén a
Nagysósborvíz és Veresborvíz környéken vannak száraz széndioxidos gázömlések.
Illyefalvától északnyugat irányba húzódó Felszegi-patak jobb partján lévő borvízforrástól délre
mintegy 100 m távolságra - mint mondják - „esős időkben a kis kiszáradt gödrök bugyborékolnak az
ott összegyűlt vizen feltörő széndioxidtól". 15
A Baróti-hegyek Erdővidékre néző, északnyugati gerincén emelkedő Hegyes tetőn van egy
„széndioxidos gázömléses hely". 16
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Az Erdélyi-medence széndioxid gázömlései, mofettái
Természetes száraz széndioxid gázömlés az Erdélyi-medence· Székelyföldre eső részein kevés
helyen ismeretesek. Ilyen hely a korondi Szőlőmáli borvízforrás környéke, ahol csak esős időben
észlelhetők a föld repedésein felszínre törő széndioxid gázömlések helyei. A gázszivárgást a
korondiak szonyogónak nevezik. Hasonló szabad széndioxid feltörések nyomait jelzik a
Csigadomb aragonit szurdokában feltörő habzó sós források és a Sós-patak torkolatánál a látványos
travenin gátak fölött a medret kitöltő iszapban kialakult apró kráterek jelenléte. A gázömlések
nagyrészt széndioxidot és kevés metánt, valamint kénhidrogén gázt tanalmaznak. A Fingó- vagy
Erzsébet-forrástól keletre a Vadasmező alatt, a délre néző lejtőn gejzírszerű, időszakosan működő
gázfeltörések kálcium-karbonátban gazdag sós vizet löknek a felszínre. A források körül kicsapódó
mésztufából fecskefészekre emlékeztető kis sós vizzel feltőltöt medencék képződnek, amelyek
egyediek egész Székelyföldön.
Udvarhelyszéken az első épített mofetta a székelyudvarhelyi Szejkefürdőn létesült 1971-72-ben.
Szejkefürdő nyugati peremén felépített mofetta széndioxid gázszükségletét az 1945. augusztus 6-án
befejezett gázkutató fúrás szolgáltatta. A fúrási munkálatokat Komornoky László, Dékány Deák
Gyula földgázmérnökök és Bányai János geológusmérnök írányította. A béléscső eltömődése miatt
a mofetta rövid ideig működött. 1976-ban a bukaresti IMFBRM kutatóvállalat újabb, 128,65
méteres fúrást mélyített le a mofetta közelében. 71 méteres mélységből tömény sósvíz tön a
felszínre. A fúrás további mélyítése során 92 méterről 92 % széndioxidot és 9,8 % metánt
tanalmazó gázkeverék került felszínre. Ez az időszakosan 10-15 óránként gejzírszerűen működő
fúrás se váltotta be a hozzáfűzött reményeket.
Szentegyháza keleti peremén a lövétei Lázon 1997-ben a Hargita Geológiai Kutató és Feltáró
Vállalat által lemélyített hidrogeológiai kutatófúrásból kevés sós víz kíséretében nagy nyomású
metán tanalmú széndioxid gázkitörés volt észlelehető. A 1997-1998 telén a kitörésgátló körül, a
vízpárából „jégkráter" képződött, amely a környék idegenforgalmi látványosságává vált a fagyos
hónapokban.
Az előbbi fúrástól északnyugatra, Szentegyháza keleti kijáratánál, a műút jobb oldalán 2007
októberében egy korábbi az 1960-as években lemélyített vasérckutató fúrás megnyítása során 41 °C
termálvíz tön a felszínre. A nagynyomású metán tanalmú széndioxid gáz több mint 30 méter
magasra nyomta fel különböző kőzetdarabokat tanalmazó vízoszlopot. Az időszakosan a
Siculiához hasonlóan működő termálkút kitörésekor a vízoszlop előtt felszínre törő metángáz a cső
peremén meggyújtva kékes lánggal égett.

A vulkáni vonulat széndioxid gázömlései, mofettái
A Kelemen-Görgény-Hargita vonulatát vizsgálva feltűnik, hogy az első száraz széndioxid
gázömlés vagy mofetta csak a Központi-Hargitában, a Csicsói-Hargita csúcsa alatt lévő
Hargitafürdőn fordul elő. Korábban Csicsói Büdös néven ismen fürdőhely központi részén az
erősen bomlott, kaolinosodott andezit kőzetek repedéseiből tön a felszínre. A felújítás előtt álló
kétgödrös mofetta gázösszetételében uralkodó a széndoxid mennyisége, de kis százalékban
előfordul a metán, argon, kénhidrogén, hélium és hidrogén is. A hargitafürdői mofetta
gázösszetételét Vaselli és munkatársai nyomán 17 közöljük: C02 - 98,79 %, N2 - 0,975 %, CH4 - 0,
1073 %, Ar - 0,0191 %, H2S - <50 ppm, He - 0,83 %, H2 - 0,06 ppm, CO < 0,01 ppm. A
mofettagázban jelenlévő metángáz valószínű, hogy az Erdélyi-medence üledékeinek a Hargita alá
való benyomulásával magyarázható. Korábban a metán az 1970-es években a Hargita Geológiai
Kutató és Feltáró Vállalat által Hargitafürdőn lemélyített 1200 méter mély kutatófúrásában is
megjelent.
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Hargitafürdőn

a Büdösgödör szomszédságában

lévő

telken magán, kis

alapterületű

mofetta is

működik.

A Harom-Somlyó vulkáni vonulatot átvágó Zsögödi-szorosban 1981-ben a Hargita Geológiai
Kutató és Feltáró Vállalat által kihajtott több mint 100 méter mély andezit kőzetet átvágó
hidrogeológiai fúrásból feltörő nagy mennyiségű szabad széndioxid gázt a Melegfürdő
szomszédságában kialakított mofettában hasznosítják.
A Dél-Hargita vonulatában a legismertebb mofetták a Csíkszentimrei Büdösben találhatók. A
fürdő területén, a Rege-patak forrásvidékén két kiépített fagerendás mofetta vagy süllögő ismert,
Külső és Belső mofetta. Az egyikre, a nyugati vagy Külső mofettára, a Borvízút keretében
kezelőközpontot építettek. A külszíni kitermelés déli oldalán található Alsó mofettába, a hajdani
higanybánya felhagyott táróiból vascsövön keresztül vezették be a kénhidrogénes széndioxid gázt.
A csíkszentimrei Felső mofetták környékén természetes, foglalatlan gázömlések és fortyogók is
láthatók. A magashegyi fürdőtelep felhagyott táróiból is nagy mennyiségű száraz szénsav gáz ömlik
a felszínre.
A Szentimrei Büdöstől délre a Bányapatak fejében, ahol már az 1770-es években kiadott katonai
térképen fürdőhely szerepel erős utóvulkáni működés észlelhető. A kaolinosodott, piritesedett
andezit kőzetekből nagy mennyiségű kénhidrogénes széndioxid gáz ömlik a felszínre, süllögők,
fortyogók formájában. Akárcsak a Szentimrei Büdösben, a Bányapataki fürdő területén is kis
mennyiségű terméskén előfordulás észlelhető. A hajdani nevezetes fürdőtelepen kiépÍtett mofetta
nincsen, csak az errejáró gyógyulni vágyó emberek ásnak gödröt.
Délen, a Bányapatakkal párhuzamos lefutású Vermed-patak fejében is korábban népi fürdő
működött. Napjainkban a patak jobb partján csak egy 3 x 3 x 1 méteres földbe ásott mofetta
található, amelyben számtalan elpusztult bogár, madár és denevér tetem figyelhető meg. Itt több
vizes fortyogó ontja a vulkáni eredetű mofettagázt.
A Kakukk-hegy kráterében, a Sapkatető alatti gerincen van a romos csíkszentsimoni
Büdösgödör. A gerendával bélelt mofettában a gáz szintjét jelző vonalon porszerű, sárga kénréteg
csapódott ki, ami igazolja a széndioxid gáz mellett a kénhidrogén gáz jelenlétét is. A mofettát övező
kaolinos andezit kőzetek repedéseiből jól fejlett, hidrotermális eredetű több centiméteres kvarc
kristályok gyűjthetők.
A Dél-Hargita nyugati lábánál eredő Kiság-, valamint Fenyős-patak baloldali, Kisfenyősi ágában
száraz vulkáni gázak törnek a felszínre. 18
A Piricske vagy N agyjáhoros és a Csomád-hegység vulkáni kúpjai között húzódó törésvonal
mentén, Tusnádfürdőn, az Olt-szorosban ismert az Imets vagy Kristó féle gázfürdő. Később a
verebesi dr. Kovács Károly modernizálta a mofettát, amelyben kénhidrogéntartalmú száraz
széndioxid gázt használnak napjainkban is fürdőgyógyászati célokra. Az Olt jobb partján található
Kovács mofetta fölött levő természetes száraz gázömlés széndioxid gáza csövön keresztül van
bevezetve a kevés gázhozamú felújított tusnádfürdői mofettában.
Erős széndioxid feltörés figyelhető meg a mofettától északra, az Olt medrében, Bányász-patak
tövén és a Csukás-tó északnyugati részén, a csónakkikötőnél.
A Csukás-tó partján 2011-ben felépített új kezelőközpont mellé a termál fúrásból feláramló nagy
mennyiségű széndoxid gáz felhasználása céljából gázfürdőt, mofettát építtetett a fürdőváros
önkormányzata.
A Csomád-hegység fiatal kráterében, a Szent Anna-tó északi partján az 1960-70-es években a
kápolnával szemközti erdőszélen állott egy földbe mélyített fedett mofetta, amelyet a tavat
felkereső kirándulók használtak. Később a mofettát betemették, de a helyétől délre a tó partján az
1960-as években végzett geológia kutatófúrásba beleszakadt fúrószáron keresztül ma is ömlik a
csípős széndioxid gáz.
18

KISGYÖRGY 1976-1977, 427.
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A T óbércéről a kráterbe vezető Út kanyarjában, a támfal háromszögű vízelvezető üregeiben is,
főleg időváltozáskor, száraz széndioxid gáz jelenléte érezhető. A védett terület túravezetői
idegenforgalmi látványosságként mutogatják a falból kiszivárgó mofettagázt.
A Csomádtól keletre a flis rétegekből kiemelkedő Büdös-hegy utóvulkáni tevékénységben a
Kelemen-Görgény-Hargita vonulat egyik legaktÍvabb pontja. A felszínre kitüremkedő andezit láva
repedésein keresztül nagy mennyiségű kénhidrogénes széndioxid gáz tör a felszínre. A hegy déli
lejtőjén három üreg alakult ki, a Kisbarlang, a torjai Büdösbarlang és a Timsósbarlang. Az
északnyugati peremen található a gödörszerű Madártemető és a Gyilkos-barlang. Egyes kutatók 19 a
torjai Büdös-barlagot európai viszonylatban is a legnagyobb természetes széndioxidos,
kénhidrogénes mofettának, illetve szolfatárának tartja. Már a 17-18. századtól megkezdődik a torjai
mofetták vizsgálata. A torjai Büdösbarlang gázainak összetételét Ilosvay Lajos pontos vizsgálataiból
ismerjük: 95,55 % szénbioxid, 0,37 hidrogénszulfid, 0,14 % oxigén, 2,64 % nitrogén és 1,34 %
vízgőz. Szabó Endre 1973-ban végzett elemzése alapján a Büdösbarlang gázainak összetétele a
következő értékeket mutatja: Széndioxid 92,46 %, nitrogén 4,40 %, oxigén 2,60 %, metán 0,44 %,
nemes gázok (He, Ar, Ne, Kr, Xe, Rn) 0,063 %,kénhidrogén 0,037 %. Még megadja a radon-222,
rádium-A, rádium-B és a rádium-C mennyiségét. 20 Legújabb vizsgálatok szerint 21 a Büdösbarlag
gázaiban 98,26 % széndioxid, 0,906 % nitrogén, 0,7826 % metán,0,0170 % argon, 0,0423 % oxigén,
0,000414 % hélium, 0,000037 % hidrogén és 0,012 % kénhidrogén és < 0,000001 % szénmonoxid
van. A három vegyelemzést összevetve feltűnik a széndioxid gáz mennyiségének változása, amely
valószínűleg a mintavétel pontatlanságával magyarázható. A másik érdekes adat a kénhidrogén
mennyiségének a csökkenését jelzi:37 %, 22 0,037 %23 és 0,012 %24 • Ilosvay számÍtásai szerint a
Büdösbarlangból „évente 1,448.000 kilogramm szénbioxid és 4340 kilogramm hidrogénszulfid ömlik
ki". Szabó Endre 1973-as mérései alapján a barlang napi gázhozama 3830 m3.
Papp Károly összesítéséből kitűnik, hog;y Kővári László szerint „ Tarján a nemzeti fejedelmek korában
kénbánya volt. Bocsakai István fejedelem egyik oklevele a torjai ként országjövedelmi forrás gyanánt
emlegeti és Branderburgi Katalin 1630. május 26-án Fogarason kelt rendeletében Mikó Ferenc
kincstárnoknak utasításokat ad, hogy a »kénkőbánya munkásai a bányát szorgalmatosabban művelnék«.
Benkő szerint a XVII. század elején a torjai kénkőbányát még művelték. Úgy látszik azonban hog;y a
régiek a környék összes kénfészkeit kibányászták, mert a zalatnai m. kir. Főbányahivatal vizsgálatai
szerint Torja környékén a néhány centiméteres kéntelepecskéket művelni manapság már nem érdemes."
A Büdös-hegy mofettáiban a terméskén mellett az aluminium szulfátok az uralkodóak. 25 ,Jelenleg a
Timsós-barlangban és szűkebb környezetében észlelhetők a legdúsabb szulfátos kivirágzások ...
Leggyakoribbak közöttük a tűs-szálas halmazokban ismert gipsz (monoklin, víztartalamú kálciumszulfát) és a hajszerű aggregátumként előforduló halotrichit (monoklin, víztartalmú vas aluminiumszulfát). A Timsós-barlangban és környékén előforduló szulfátokat legújabb vizsgálataink szerint az
alábbi ásványok képviselik (zárójelben a kationok vannak): gipsz (Ca), kálitimsó (K-Al), halotrichit (FeAl), pickeringit (Mg-A!), alunogén (Al), tamarugit (Na-A!), cölesztin (Sr). A korábban számos szerző által
említett a/unitot (trigonális, kálium-alumínium-szulfát-hidroxid) nem sikerült kimutatnunk."
A Csomád-hegység déli peremén a Tó-patak mély völgyében három ponton és a Zsombor-patak
jobboldali piroklasztit falában száraz kénhidrogénes széndioxid feltörés és terméskkén jelenléte
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figyelhető meg.

fehér

színű

26

Tó-patak torkolatánál a meredek homokfalon a széndioxid gázfeltörés helyén a
ragacsos timsó kivirágzás és terméskén kicsapódás figyelhető meg.

A hegyközi medencék száraz széndioxid gázömlései, mofettái
A Gyergyói-medencében a száraz széndioxid gázömlések a Maros, Vasláb és Gyergyóremete
közötti szakaszán észlelhetők. A folyó medrében szinte folyamatosan buborékol fel a mofettagáz. 27
A medence egyetlen helyileg gyógyászati célokra hasznosított mofettája, Csata Miklós
büdösgödre, Gyergyócsomafalván működött egy ház alatti pincében. A Maros Csomafalva melletti
szakasza is tele van széndioxid feltörésekkel.
Az Alcsíki-medence borvizeiről nevezetes települése, Csíkszentkirály központjában és Borsáros
láp mentén az Olt árterületén észlelhetők széndioxid feltörések. Az Adatok a Csíkszentkirályi
„Borsáros" borvizes láp hidrográfiájához című dolgozatban a szerző Kristó András geológus leírja, 28
hogy a faluban a legismertebb száraz széndioxid feltörés „a templommal szemben lévő régi kántori

lakás pincéjéban van (itt már haláleset is fordult

elő a gáz

miatt)".

A Háromszéki-medence összetöredezett talapzatán keresztül a felszínre törő mofettagázak
fontosabb pontja, Kézdivásárhely környéke, Hatolyka, Kovászna és Oltszem.
A kézdivásárhelyi Fortyogófürdőn található mofettát egy hidrogeológiai fúrásból származó
széndioxid gáz működteti.
Hatolykán a falu központjában, a fürdőépületben alakítottak ki száraz széndioxid gázfürdőt,
amelyet 2011-ben újítottak fel. A mofetta a borvizes talajvízen átbuborékoló szabad széndioxid gázt
hasznosítja.
Kovászna városa Székelyföld egyik száraz széndioxid gázömlésben leggazdagabb vidéke. A
Háromszéki-medence délkeleti peremén a hegylábi törmelék és fiatal medenceüledék szénsavas
ásványvízzel és mofettagázzal, „dohhal" van telítve. A legismertebb népi mofetták a központban
lévő Pokolsártól délkeletre található Bene és Bardócz mofetták, valamint ezektől északra a
Kovászna-patak jobb partján a Banu mofetta. A település több telkén építettek egy személyes
mofettát, amely egy a földbe mélyített gödörből áll. Tetejére deszkából olyan fedelet készítettek,
amelyre akkora nyílást vágtak, hogy az ember feje kiférjen. A mofettázó emberből csak a feje
látszik ki, Így az egész teste széndioxid gázban van.
Kovásznán felépített gyógyszállodák (Carpati, Cerbul, Caprioara, Montana, Romsilva, UNCAP
és Hiefaistos), a tündérvölgyi Mikesfürdő helyén működő szívkórház mofettái hidrogeológiai
fúrásokból és ásott kútakból kitermelt széndioxid gázt használnak.
Hankóvölgy kijáratánál a jobb parton kihajtott fúrás iszapvulkánként működik. Időszakosan a
mélységből feltörő nagy nyomású széndioxid gáz szürke iszap és tömény sósvíz keverékét nyomja a
felszínre. A Hankó-patak talapzatát képező flis rétegek közé beágyazódott több cm vastag kalcitaragonit tellérek sárga és narancssárga színű arzén szulfid ásványt is tartalmaznak. 30
A Borvízút keretében Oltszemen, az Olt baloldali árterén felépült kezelőközpont mellett fedett
' ep1tette
' '
k.
mo fettat
A tanulmányban felsorolt adatok lehetővé teszik újabb székelyföldi fürdőhelyek, gázfürdők
létrehozását, vagy támpontot nyújthatnak olyan nagyhozamú gázömléses helyek kijelölésére, ahol a
jövőben széndioxid gázból üzemanyagot termelő létesítmények építhetők.
29

26

JÁNOSI 1983.
PRICÁJAN 1974.
28
KRISTÓ 1955, 146-147.
29
SZABÓ 1998, 111.
30
SZAKÁLL ET AL. 2009, 191.
27

364

SZÉKELYFÖLD SZÉNDIOXID GÁZÖMLÉSEINEK KATASZTERE
Irodalom
AGRICOLA 1985
BÁNYAI 1941

BÁNYAI 1955

ILOSVAY 1895
JÁNOSI 1983

JÁNOSI 2001
JÁNOSI ET AL. 2009
KISGYÖRGY 19761977
KRISTÓ 1955

MÁLNÁSI 1974

NURICSÁN 1901
PAPP

1912

PÉTER, MAKF ALVI
1974-1975

PRICÁJAN 1974
SZABÓ, SZABÓSELÉNYI 1973
SZABÓ 1998
SZAKÁLL ET AL. 2009

TAKÁCS2005

UNGER2009

Agricola, Georgius, Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról, Budapest.
Bányai, János, Ásványvizek világa, Gyógylápok és források, Természetes
gázforrások, IN Dávid, József (Ed.), Székelyföld írásban és képekben, VI, 2,
Budapest, 23-31.
Bányai, János, A volt Háromszék vármegye ásványvizei, IN A
sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve, 1, 4, Marosvásárhely, 96109.
Ilosvay, Lajos, A torjai Büdös-barlang levegőjének chémiai és fizikai
vizsgálata, két képpel, K. M. Természettud. Társulat, Budapest, 33-34.
Jánosi, Csaba, Raport geologic, Prospectiuni pentru piatra ponce ín
Perimetrul Tu~nad-Bixad ( ]udetele Harghita, Covasna), scara 1:5000,
(Arhiva IPEG Harghita) Miercurea Ciuc.
Jánosi, Csaba, A Csomád-hegység ásványvizei, IN Észak-Kelet-Magyarországi
Földrajzi Évkönyv, 10, Nyíregyháza, 39-50.
Jánosi, Csaba; Berszán, József; Péter, Éva, Székelyföld borvizei,
Csíkszereda.
Kisgyörgy, Zoltán, Kovászna megye északnyugati részének ásványvizei és
gázömlései, IN Aluta. Studii # comunicari - Tanulmányok és közlemények,
VIII-IX, Sepsiszentgyörgyi Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 171-180.
Kristó, András, Adatok a csíkszentkirályi „Borsáros" borvizes láp
hidrográfiájához, IN A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve,
Marosvásárhely, 143-159.
Málnási, Géza, A csíki- és háromszéki gázfürdők a XVI-XIX században, IN
Hargita megye természetes gyógytényezői, Hargita Megye Néptanácsa,
Egészségügyi Igazgatóság, Csíkszereda, 407-426.
Nuricsán, József, A málnásfürdői szénsavgyár, IN Term. Közlöny,
XXXIII/387, Budapest, 338.
Papp, Károly, A futásfalvi Pokolvölgy környéke Háromszék vármegyében,
IN Földtani Közlöny, 42/9-10, Budapest, 696-723.
Péter, Elek; Makfalvi, Zoltán, Emanatii de gaze Ín aureola postvulcanica
activa a lantului eruptiv Gurghiu-Harghita, IN Aluta. Studii # Comunicari
- Tanulmányok és Közlemények, VI-VII, Sepsiszentgyörgyi Múzeum,
Sepsiszentgyörgy, 431-442.
Pridjan, Artemiu, Hargita megye ásványvíz és mofetta-gáz kincsei, IN
Hargita megye természetes gyógytényezői, Csíkszereda, 7-41.
Szabó, Endre; Szabó-Selényi, Zsuzsánna, Újabb fizikai-kémiai vizsgálatok a
tor;az Büdös barlangban, IN Kovászna, a természet ajándéka,
Marosvásárhely, 87-96.
Szabó, Endre, Kovászna, a természet ajándéka, Marosvásárhely.
Szakáll, Sándor; Kristály, Ferenc; Jánosi, Csaba, A székelyföldi ásványvizek
lerakódásainak ásványi kiválásai, IN Székelyföld borvizei, Csíkszereda, 187191.
Takács, Edvárd (Ed.), Jánosi, Csaba; Péter, Éva; Herczeg, Ágnes; Potozky,
László; Köllő, Miklós; Kolumbán, Gábor; Unger, Zoltán; Somlósi, Lajos;
Jánosi, Kincső (Szerzők), Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek, Ars Topia
Alapítvány Bp, CsTTE Csíkszereda, B.K.L. Kiadó Szombathely.
Unger, Zoltán, Szemelvények Székelyföld geológiájából, IN Takács Edvárd
365

JÁNOSI CSABA, BERSZÁN JÓZSEF, PÉTER ÉVA

V ASELLI ET AL. 2002

(Ed.), Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek, Ars Topia AlapÍtvány Bp, CsTTE
Csíkszereda, B.K.L. Kiadó Szombathely, 36-52.
Vaselli, O.; Minissale, A.; Tassi, F.; Magro, G.; Seghedi, I.; Ioane, D.;
Szakacs, A., A geochemical traverse across the Eastern Carpathians
(Romania): constraints on the origin and evolution of the mineral water and
gas discharges, IN Chemical Geology, 182, 637-654.

Jánosi Csaba
Egyesület
Csíkszereda, Románia
E-mail: keramikahr@gmail.com

Csíki Természetjáró és

Természetvédő

Berszán József
Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület
Csíkszereda, Románia
E-mail: jozsef.berszan@yahoo.com

Péter Éva
Csíki Természzetjáró és Természetvédő Egyesület
Csíkszereda, Románia
E-mail: cstte@hr.astral.ro

CADASTRUL EMANAJIILOR DE DIOXID DE CARBON DIN JINUTUL SECUIESC
Rezumat

Autoriii subliniaza necesitatea realizarii cadastrului emanatiilor de dioxid de carbon din Tinutul
Secuiesc, Íntrucát cercetarile anterioare s-au ocupat de mofetele folosite Ín statiunile balneare.
Mofetele au fost grupate dupa structuri geologice. Pe haza datelor obtinute din teren au fost descrise
mofetele (emanatiile de dioxid de carbon) din Bazinul Transilvaniei, muntii vulcanici CalimaniGurghiu-Harghita §i bazinele intramontane.

THE CADASTRE OF CARBON DIOXIDE GAS FLOWS IN SZEKLERLAND
Abstract
Since earlier studies are linked only to the most important mofettes used in bathing resorts, we
considered important to review the dry carbon dioxide gas flows of Szeklerland and to make a
cadastre of mofettes. During our study we grouped the mofettes according to the region's geological
construction. Based on data collected during field researches we describe the natural and artificially
opened dry carbon dioxide gas flows and mofettes used in healthcare, of the Transylvanian Basin,
the volcanic Calimani-Gurghiu-Harghita (Kelemen-Görgény-Hargita) bed and of the
intracarpathian basins.
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1. kép.
Torjai Büdösbarlang

2. kép. Torja - Büdöshegyi mofetta

4. kép. Torja - Lábáztató: fortyogó

3. kép. Torja - Timsósbarlang
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s. kép.
Torja - Büdöshegy: száraz
széndioxid gázkiömlés
terméskén kicsapódással

8. kép.
Sepsibükszád - Vallatófürdő mofettája

7. kép.
Torja -
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hidrógeologiai fúrás

SZÉKELYFÖLD SZÉNDIOXID GÁZÖMLÉSEINEK KATASZTERE

9. kép. Sepsibükszád - Hammasfürdő fortyog6i

10. kép. Sepsibükszád - Hammasfürdő:
széndioxid buborékok

11. kép.
Sepsibükszád vizesmofetta

Bükkifürdő:

12. kép.
Tusnádfürdő

a mofetta épülete
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13. kép. Csíkszentsimon - Aladári mofetta

14. kép. Csíklázárfalva -

Nyírfürdői

mofetta

15. kép.
Csíklázárfalva - Büdöspataki fortyogó

16. kép.
Borszék - Ősforrás mofetta
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17. kép.
Korond - Csigadombi fortyogó

Hargitafürdő

18. kép.
- a mofetta épülete -""""-"'--'-"""-"

19. kép.
Hargitafürdő,

mofettázók

20. kép.
Kovászna - Pokolsár
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21. kép.
~....._._ _ _ _ _ __..._ _ _ __........._

......_ _ _ _._~---~~...........,........1 Kovászna - Bardócz mofetta

22. kép. Kovászna - Bene mofetta

23. kép. Kovászna - Bene mofetta belseje

24. kép.
Málnásfürdő
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-

Kezelőközpont
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25. kép.
Oltszemi mofetta

27. kép. Sugásfürdő - a mofetta belseje

28. kép. Csíkszentimrei
Büdösfürdő

- fortyogó új kezelőközponttal

26. kép. Sugásfürdő - a mofetta épülete
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29. kép.
Csíkszentimrei
Büdösfürdő - új

Büdösfürdő

kezelőközpont

30. kép.
Csíkszentimrei
- Külső mofetta ____ „.

31. kép.
Csíkszentimrei
Büdösfürdő - Belső mofetta

32. kép.
Csíkszentimrei Büdösfürdő Belső mofetta „gödrözők" ....,..._. -
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A GYIMESI-HÁGÓ KÖRNYÉKÉNEK
FLÓRALISTÁJA
,
II. RESZ

Pálfalvi Pál
„Csűrös-Káptalan

Margit és Csűrös István
egyetemi mentoraim emlékére, a tanítvány szeretetével"
A tanulmány első, bevezető része A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII. számában (2011)
jelent meg. 1 A flóralistára vonatkozó általános jellemzőket lásd ugyanott.

Majanthemum bifolium (L.) Schur: euá, G, V2,5T2,5R2; erdőkben, erdővágásokban, helyenként
kaszálókban is, ritka-szórványosan. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. Mérgező növény.
(1-2. kép)

Malus sylvestris (L.) Miller: eu-szubmedit, MM, V3,5T3R4; erdőszéleken, a Kurucoldalon ritka.
Gyógy- és mézelő növény.
Matricaria discoidea DC.: adv, T, V3TORO; gyomos helyeken, udvarokban. A Récéd-, Jáhor-, Kurucpatakok szádánál, a Tatros mellett a szájvánoknál szórványosan. Gyógy-és gyomnövény.
Medicago falcata L.: euá-medit, H, V2t3R5; száraz, füves helyeken, szórványosan. Mézelő növény.
Medicago lupulina L.: euá-medit, Th-TH, V2,5T3R4; legelőkön és kaszálókon gyakori. Mézelő
növény.
Medicago sativa L.: adv, H, Ch-H, V2,5T4R4; kivadulva aJáhorbütün. Mézelő növény.
Melampyrum bihariense A. Kerner: dácikus, T, V2,5T3R3; cserjésekben, a Kőalján és Széphavason,
ritka.
Melampyrum sylvaticum L.: euá, T, V3,5T2R3; kaszálókon és erdőkben szórványosan-gyakori.
Melica nutans L.: euá, H-G, V3T3R3; erdőkben, a Récéd völgyében, Jáhoron, Kőalján,
Kurucoldalon, Csapó-Kódon szórványosan.
Melilotus officinalis (L.) Pall.: euá-medit, Ht, V2,5T3,5RO; száraz, taposott Útszéleken. Ritka a Récéd
szádánál. Gyógy-, mézelő-, mérgező- és gyomnövény.
Melittis melissophyllum L.: közép-eu-szubmedit, H, V2,5T3R5; cserjésekben a Széphavason, a
Kabalahágón ritka. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. Mézelő növény.
Mentha arvensis L.[subsp.]: cirk, H-G, V3T3RO; nedves helyeken, szórványosan. Mézelő- és
gyomnövény.
Mentha longifolia (L.) Hudson: euá-medit, H-G, V4,5T3R4; patakpartokon, mocsaras helyeken
gyakori. A]unco-Menthetum longifoliae társulás kodomináns faja. Mézelő- és gyomnövény.
Mercurialis perennis L.: eu-medit, G-H, V3,5T3R5; erdőkben, a J áhoron ritka. Mézelő növény.
Moehringia trinervia (L.) Clairv.: euá-medit, Th-H, V2,5T3R3; nedves helyeken, a Kuruc völgyében
ritka.
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Molinia coerulea (L.) Moench.[subsp.]: euá, H, V4T3RO; a növényt 40 év után, 2008.VII.30-án
találtam a Szakadályon (Ferenc-kútjánál és a környéki vizes forrásfejeknél). Tv-UICN: SZF
Vörös listás növény. Helyi ritkaság.
Moneses uniflora (L.) A. Gray.: cirk, H-G, V3T2R2; erdőkben, szórványosan a Jáhoron és
Kurucoldalon. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény.
Monotropa hipopytis L.: cirk, G, V2,5T3R2; erdőkben, a Fügésteleken ritka. Tv-UICN: Helyi
ritkaság.
Muscari botryoides (L.) Miller: közép-eu-szubmedit, G. V2,5T3,5R4; kaszálókon, gyakori.
Mycelis muralis (L.) Dum.: eu-medit, H, V3T3R3; erdőkben, gyakori.
Myosotis scorpioides L.: euá-medit, H, VST3RO; nedves, mocsaras helyeken, gyakori.
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.: eu-medit, H, V3,5T3R3; kaszálókon és erdőkben, gyakori.
Myosoton aquaticum (L.) Moench.: euá, Th-Th, V4T3R3; vizes helyeken, szórványosan.
Nardus stricta L.: euá-cirk, H, VOTlRl: a Festuca rubra-val a Festuceto-Nardetum strictae montanum,
saját állományában a Nardetum strictae montanum társulást képezi. Szórványos-gyakori
elterjedésű, gyomnövény.
Nepeta nuda L.: euá-kont, H-Ch, V2,5T3R4; kaszálókban és cserjésekben, a Jáhorbütün ritka.
Mézelő növény.
Nigritella rubra (Wettst.) K. Richter: alp-kárp, G, V3T2R4; kaszálókon, a Rótamosón, a
Pogányhavason, Jáhor-nyakán, Széphavason és Bükktetőn ritka-szórványosan. Tv-UICN:
RO, SZF és HR megyében védett és Vörös listás növény, R/E - ritka/veszélyeztetett
növény. (3. kép)
Onobrychis viciifolia Scop.: euá-medit, H, V2TOR5; füves oldalakon, szórványosan. Mézelő növény.
Ononis arvensis L. [subsp.]: kont-euá, H-Ch, V3T4RO; legelőkön és kaszálókon, szórványosan.
Gyógy-és festőnövény.
Orchis laxiflora Lam. subsp. elegans (Heuffel) Soó: pont-pann, G,V4,5T3R4; nedves, mocsaras
helyeken, a Rompáca-patak forrásos „fejében", ritka. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyében
védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Orchis morio L. [subsp.]: eu, G, V3T3RO; kaszálókon, a Fügésteleken és Kommandón ritka. TvUICN: RO, SZF és HR megyében védett és Vörös listás növény, R-ritka. Gyógynövény.
Orchis ustulata L.: eu, G, V2,5T3R4; kaszálókon, szórványosan. Tv-UICN: RO, SZF és HR
megyében védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Origanum vulgare L.: euá-medit, H, V2T3R3; sziklás helyeken, cserjésekben, szórványosan. Gyógyés mézelő növény.
Orobanche flava Mart. ex P. W. Schultz.: eu-mont, G, V4T2,5RO; a Tatros melletti
bokorfüzesekben, ritka.
Orthilia secunda (L.) House: cirk, Ch, V3T2R3; erdőkben, szórványosan a Jáhoron és a
Kurucoldalon, Tv-UICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság. (4. kép)
Oxallis acetosella L. f. albiflora Nyár.: cirk, H-G, V4T3R3; a Hieracio transsilvanici-Piceetum subass.
oxalidosum karakterfaja. Mérgező növény.
Paris quadrifolia L.: euá, G, V3,5T3R4; erdőkben, a Jáhoron, Jáhorbütün és Csapó-Kódon, ritka.
Mérgező növény.
Parnassia palustris L.: cirk, H, V4T2R5; nedves, mocsaras, „selymékes" helyeken gyakori. TvUICN: SZF Vörös listás növény. (5. kép)
Pastinaca sativa L. [subsp.]: pratensis (Pers.) Celak: euá-szubmedit, Ht, V3T4R4; legelőkön, „loki"
kaszálókon, szórványosan. Mézelő növény.
Pedicularis comosa L.: közép-eu-mont, H, V3T3R4; kaszálókon gyakori.
Pedicularis palustris L.: euá, Ht, VST3R4; mocsaras helyeken, a Küpüskútnál, a Récéd és Jáhor
völgyében, a Sárigbütü forrásos „fejében", a Tatros mellett ritka-szórványosan.
Petasites albus (L.) Gaertner: euá, G-H, V4T2R3; patakok mellett, a Kuruc völgyében, ritka.
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Petasites lrybridus (L.) P. Gaertner, B. Mey. et Scherb.: euá, G-H, VST3R3; a völgyi patakok és a
Tatros mellett, a Telekio-Petasitetum lrybridi társulás karakterfaja. Gyakori elterjedésű.
Gyógy-és mézelő növény.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.: eu-kont, H, V2,ST3RO; kaszálókon, a Sárigbütün, Pogányés Laposhavason, Csapó-Kódon és Bükktetőn, szórványosan.
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt.: cirk, G, V3,ST2R2; erdőkben, a Jáhoron ritka.
Phleum pratense L.: euá-medit, H, V3,STORO; kaszálókon, a Sárigbütün ritka.
Phleum montanum C. Koch: kárp. balk-kauk-anat, H, V1,ST4,SR4; száraz, füves helyeken. A
Jáhoron ritka.
Plryteuma tetramerum Schur: kárpáti endémizmus (neoendémizmus), H, V3,ST2R3; kaszálókon
gyakori. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Picea abies (L.) Karsten: eu, MM, V3,ST2R2; a Hieracio transsilvanici-Piceetum társulás domináns
faja. Napiasan fragmentálódó lucfenyvesek találhatók a Pogányhavason, Jáhoron,
Kurucoldalán, Csapó-Kódon és Bükktetőn. Gyógy- és mézelő növény.
Picris hieracioides L. [subsp.]: euá-medit, Ht-H, V1,ST3R4; erdővágásokban, a Jáhorbütün ritka.
Gyomnövény.
Pimpinella major (L.) Hudson: eu, H, V3,ST3R3; kaszálókon és sziklás helyeken gyakori. A taxont
1816.I.235. alatt J. Chr. G. Baumgarten is jelzi. Gyógynövény.
Pimpinella saxifraga L. [subsp.]: euá-medit, H, V2,STOR3; legelőkön és sziklás oldalakban,
szórványosan. Gyógynövény.
Pinguicula vulgaris L.: cirk, H, V4T2R4; mocsaras, „selymékes" helyeken, forrásfejekben gyakori.
TV-UICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Pinus sylvestris L.: euá, MM, V3T3RS; állományait a Csapón és a Gerculyoknál a 60-as években
telepítették. Gyógy-és mézelő növény.
Plantago atrata Hoppe: közép-eu-mont, H, V3T2R3; legelőkön és kaszálókon gyakori.
Plantago lanceolata L.: euá, H, V3TORO; száraz, füves helyeken, ritka-szórványosan. Gyógy- és
gyomnövény.
Plantago major L.: euá-medit, H, V3TORO; taposott helyeken, udvarokon, legelőkön szórványosan.
Gyógy-és gyomnövény.
Plantago media L.: euá-medit, H, V2,STOR4; legelőkön, kaszálókon gyakori. Gyógy- és
gyomnövény.
Platanthera bifolia (L.) L. Rich.: euá, G, V3,STOR3; kaszálókban, a Szőroldalon és Jáhoron ritka.
Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Poa alpina L.: cirk.arkt-alp, H, V3T2R3; száraz, sziklás helyeken. Szórványosan a Kőalján, Pogányés Széphavason, Kincskőn, Kabalahágón.
Poa annua L.: kozm, T-H, V3,STORO; gyomos helyeken, utak mellett és a szájvánoknál, a Poetum
annuae társulás domináns faja.
Poa nemoralis L.: cirk, H, V3T3RO; erdőkben és cserjésekben. A Jáhorbütün, a Récéd és Kuruc
völgyében ritka-szórványosan.
Poa pratensis L.: kozm, H, V3TORO; a Récéd völgyében kaszálókon, ritka.
Polygala amara L.: közép-eu-mont, H-Ch, V2T3RS; legelőkön és kaszálókon, szórványosan.
Gyógy- és cserző növény.
Polygala major Jacq. [subsp.]: pont-medit, H, V2T4R4; száraz oldalakon és kaszálókon,
szórványosan.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce [subsp.]: euá-medit, G, V2T3R4; cserjésekben, a Kőalján,
Pogány- és Széphavason ritka. Gyógy- és mérgező növény.
Polygonatum verticillatum (L.) All.: euá, G, V4T2R3; Kőalja, Pogányhavas észkában és Jáhor
cserjéseiben, ritka. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. Mérgező növény.
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Polygonum aviculare L.: kozm, T, V2,5TOR3; utak szélén, udvarokban, taposott helyeken,
szórványos-gyakori. Mézelő növény.
Polygonum bistorta L. var. latifolium Hayne: euá, G, V4T2R3; nedves kaszálókon, a Szőroldalon, a
Küpüskútnál, Csapó-Kódon és a Tatros mellett szórványosan. Gyógy-és cserző növény.
Polygonum convolvulus L.: cirk, T, V2,5TOR3; gyomos helyeken, a Tatros mellett ritka. Mérgező- és
gyomnövény.
Polygonum persicaria L.: kozm, T, V4,5T3RO; gyomos helyeken, a Tatros mellett a szájvánoknál.
Festő-, mérgező- és gyomnövény.
Polypodium vulgare L.: cirk, G, V3,5T3R4; erdővágásokban és cserjésekben. A Jáhorbütün és a
Kőalján ritka. Gyógynövény.
Populus tremula L.: euá-medit, MM, V3T2R2; cserjésekben, szórványosan. Gyógynövény.
Potentilla alba L.: közép-eu, H, V2,5T3R3; legelőkön, a Szermászón és a J áhoron ritka.
Potentilla anserina L.: kozm, H, V4T3R4; nedves helyeken, utak, sáncok szélén szórványosan.
Gyógy-, mézelő-, mérgező- és gyomnövény.
Potentilla arenaria Borkh. [subsp.]: közép-eu, H, V2T5R5; homokos, száraz és napsütéses
oldalakban gyakori.
Potentilla erecta (L.) Ruschel: euá-medit, H, V4T2RO; nedves helyeken, kaszálókon gyakori. Gyógy, cserző- és mérgező növény.
Potentilla inclinata Vill.: euá-kont, H, V2T4R3; cserjésekben, sziklákon. A Kőalján ritka.
Potentilla recta L. [subsp.]: euá-kont, H, Vl, 5T3R4; száraz, köves helyeken. A Kőalján ritka.
Gyomnövény.
Potentilla reptans L.: euá, H, V3,5TOR4; nedves kaszálókon. Fügésteleken, a Kuruc-pataka mellett,
Kommandón ritka-szórványosan. Gyomnövény.
Potentilla ternata C. Koch: kárp-balk, H, V3T2R2; kaszálókon, a Pogányhavason, Jáhoron Nardus
stricta gyepben. Ritka.
Potentilla thuringiaca Bernh.: közép-eu, h, V2T3R3; kaszálókon, szórványosan.
Primula elatior (L.) L. subsp. leucopbylla (Pax) H. Harrison ex W.W. Sm. et Fletcher: keleti kárpáti
endémizmus (neoendémizmus), H, V3T3R4; a kaszálókon gyakori. Tv-UICN: RO, SZF és
HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka. Gyógynövény. (6. kép)
Primula veris L.: euá, H, V3T2R5; legelőkön és kaszálókon, gyakori. Gyógy-és mézelő növény.
Prunella grandiflora (L.) Schaller.: eu-medit, H, V3T3R5; száraz oldalakban és kaszálókon, gyakori.
Mézelő növény.
Prunella vulgaris L.: cirk, H, V3T3RO; kaszálókon, gyakori.
Pseudorchis albida (L.) A. et D. Löve: eu-mont, G, V3T3R3; kaszálókon, a Pogányhavas „észkán'',
ritka. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi
ritkaság.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn: kozm, G, V3T3RO; erdővágásokban, cserjésekben és legelőkön
szórványosan. Mérgező- és gyomnövény.
Pulmonaria officina/is L.: eu, H, V3,5T3R3; erdőkben, cserjésekben szórványosan. Gyógy- és
mézelő növény.
Pulsatilla patens (L.) Miller: euá-kont, H, V2T3R4; napsütéses, füves oldalakon, kaszálókon ritka. A
Pogányhavason (tetőn: 25 tő; a D-DK-i „laposon" kb. 500 tő; és a DK -i oldalon kb. 500 tő)
és a Széphavason is kb. 1000 tő állománya található. 2007. április 11-én megfagyott
sziromlevelű példányait fényképeztem (Csíkszeredában -8°C volt a hőmérséklet). A
Pogányhavason fehérvirágú formáját/változatát (2 példány) is találtam. Tv-UICN: RO, SZF
és HR megyében védett és Vörös listás növény, R-ritka. (7. kép)
Pyrola rotundifolia L.: cirk, H, V3,5,T2R2; mohás kaszálókon, ritka-szórványosan a Küpüskútnál, a
Jáhoron, Bükktetőn. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény.
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Pyrus pyraster (L.) Burgsd.: eu-medit, MM, V2T3,SR4; száraz oldalakon, cserjésekben. Ritka a
Kurucoldalon.
Ranunculus acris L.: euá-medit, H, V3,STORO; nedves helyeken, kaszálókon, gyakori. Mérgező- és
gyomnövény.
Ranunculus acris L. [subsp.] friesianus Gordan) Syme: közép-eu, H, V3,ST2R3; kaszálókon,
szórványosan. Mérgező- és gyomnövény.
Ranunculus auricamus L.: euá, H, V3,ST3R3; kaszálókon, a Kőalján ritka.
Ranunculus carpaticus Herbich: kárpáti endémizmus (paleoendémizmus), H, V3,STR2; erdőkben és
kaszálókon, gyakori. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, Rritka. (8. kép)
Ranunculus cassubicus L.: eu-kont, H, V3,ST3RO; kaszálókon és erdőkben. A Szőroldalon és
J áhoron ritka.
Ranunculus ficaria L.: euá. H-G, V3,ST3R3; nedves helyeken, a Tatros mellett, ritka. Mézelő
növény.
Ranunculus platanifalius L.: eu, H, V4T2R3; nedves erdőszéli cserjésekben, szórványosan. TvUICN: SZF Vörös listás növény.
Ranunculus repens L.: euá-medit, H, V4TORO; nedves, vizes helyeken, gyakori. Mérgező- és
gyomnövény.
Reseda lutea L.: euá-medit, Ht-H, V2T3RO; utak szélén, a Kuruc völgyében, a Kommandón ritka.
Mézelő- és gyomnövény.
Rhinanthus angustifalius C. C. Gmelin [subsp.]: euá, T, VOTORO; kaszálókon, gyakori.
Ribes alpinum L.: euá-mont, M, V3,ST3R4; sziklás helyekem, aJáhoron ritka. Mézelő növény.
Ribes uva-crispa L.: euá-medit, M,_V3,S,T3RS; erdőkben, szórványosan. Mézelő növény.
Rarippa austriaca (Crantz) Besser: pont, HH, V4T3,SR4; utak mellett, sáncokban a szájvánoknál,
szórványosan.
Rarippa sylvestris (L.) Besser: eu-medit, H-G, V4T3R4; nedves helyeken, a Récéd és Kuruc
völgyében, a Tatros mellékén szórványosan.
Rasa arvensis Hudson: közép-eu, M, V2T2R3; napsütéses oldalakon, cserjésekben szórványosan.
Gyógy-és mézelő növény.
Rasa canina L: eu-medit, M,V2T2R3; napsütéses oldalakon, cserjésekben szórványosan. Gyógy- és
mézelő növény.
Rasa pendulina L.: közép-eu, M V2T2,SR3; erdei cserjésekben, szórványosan. Mézelő növény.
Rubus idaeus L.: cirk, N, V3T3R3; erdőkben és erdővágásokban, szórványosan. Gyógy- és mézelő
növény.
Rumex acetasa L.: cirk, H, V3TORO; kaszálókon, gyakori. Mérgező- és gyomnövény.
Rumex acetasella L.: kozm, I:I-G,V2T3R2; kaszálókon, a Laposhavason, Csapó-Kódon, Komjátpataka szádánál, a Tatros mellett szórványosan. Mérgező- és gyomnövény.
Rumex alpinus L.: alp-eu, H, V4T2R3; kaszálókon, legelőkön a Récéd völgyében, Párák- és Jánikpatakán,; a Tatros mellett szórványosan. Kosarazott helyeken a Rumicetum alpini társulást
képezi. Gyógy- és gyomnövény.
Rumex crispus L.: euá, H, V4T3RO; gyomos helyeken, szórványosan. Gyógy-és gyomnövény.
Rumex patientia L: euá-kont, H, V3T4RO; kertekben, kivadulva a Tatros mellett.
Salix alba L.: euá-medit, MM-M, VST3R4; a patakok és a Tatros mentén, szórványosan. Gyógy-,
mézelő- és cserző növény.
Salix caprea L.: euá, M, V3T3R4; erdőkben, erdővágásokban, patakok mentén gyakori. Mézelő-,
festő- és cserző növény.
Salix cinerea L.: euá-medit, M, V6T3R3; a patakok és a Tatros mellékén, szórványosan. Mézelő
növény.
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Salix fragilis L.: euá-medit, MM-M, VST3R4; a patakok és a Tatros mellékén, gyakori. Gyógy-,
mézelő- és cserző növény.
Salix hastata L.: euá-arkt-alp, M, V 4 T2R3; a Barlangos-pataka kavicsos, mocsaras forrásfejében,
ritka. TV-UICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Salix purpurea L.: euá-medit, M, VST3R5; patakok mellett, gyakori. Gyógy-és mézelő növény.
Salix silesiaca Willd.: kárp-balk-szudét, M, V4T2R2; a Jáhorbütü erdővágásában ritka. Mézelő
növény.
Salvia glutinosa L.: euá-mont, H, V3,5T3R4; cserjésekben, a Jáhoron, Párák- és Bükkészkapatakában ritka.
Salvia pratensis L.: eu-szubmedit, H, V2,5T3R5; száraz legelőkön és kaszálókon, szórványosan.
Mézelő- és gyomnövény.
Salvia verticillata L.: közép-eu-medit, H, V2T4RO; cserjésekben és sziklás helyeken, szórványosan.
Mézelő- és gyomnövény.
Sambucus ebulus L.: euá-szubmedit, H, V3T3R3; legelőkön, erdővágásokban, Fügésteleken, CsapóKódon, Kommandón, Komját-pataka szádánál (Barabásokén) szórványosan. Festő- és
gyomnövény.
Sambucus nigra L.: eu, MM-M, V3T3R3; cserjésekben, a Csapóalján ritka. Gyógy-, festő- és mérgező
növény.
Sambucus racemosa L.: cirk, M-MM, V3T2R3; erdővágásokban, patakok és erdei kalibák mellett,
szórványosan. Mézelő növény.
Sanguisorba minor Scop.: euá, H, V2T3R4; napsütött, száraz oldalakon, szórványosan.
Sanguisorba officina/is L. var. auriculata (Scop.) Faeke: cirk, H, V3,5T3RO; nedves kaszálókon, a
Pogányhavason ritka. Gyógynövény.
Sanicula europaea L.: euá, H, V3,5T3R4; erdőkben, a Kurucoldalban ritka. Tv-UICN: SZF Vörös
listás növény, R-ritka. Harmadkori reliktáris faj. 2
Scabiosa columbaria L. subsp. pseudobanatica (Schur) Jáv. et Csapody: dáko-pann, H, V2,5T3R5;
nedves helyeken, a Jáhor-pataka forrásánál, ritka. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett
és Vörös listás növény, R-ritka.
Scabiosa ochroleuca L.: euá-kont, Ht-H, V2T3R3; száraz kaszálókon, szórványosan. Mézelő növény.
Scilla bifolia L.: közép-eu, G, V3T3R2; cserjések, kaszálók szórványosan. Mézelő növény.
Scirpus sylvaticus L.: cirk, HH-G, V4,5T3RO; nedves, mocsaras helyeken, szórványosan.
Gyomnövény.
Scleranthus uncinatus Schur: kárp-balk-kauk-anat, T, V2T2R3; köves oldalakon a Csapán,
Kurucoldalon, Kódon ritka-szórványosan. Gyomnövény.
Scorzonera rosea Waldst. et Kit.: alp-kárp-balk, G, V3TlR2; kaszálókon, gyakori. Tv-UICN: SZF
Vörös listás növény.
Scrophularia scopolii Hoppe: pont-pann-balk, H, V4T3RO; árnyékos, nedves cserjésekben,
szórványosan. Mérgező növény.
Sedum acre L.: euá, Ch, VOT3R3; száraz és köves helyeken. A Pogány- és Széphavason, Kőalján,
Kincskőn, Kabalahágón szórványosan.
Sedum maximum (L.) Hoffm.: euá-medit, H-G, V2T3R4; cserjésekben sziklákon. Pogány- és
Széphavason, Kincskőn ritka-szórványosan.
Senecio erraticus Bertol: közép-eu, Ht, V4T3,5R4; erdővágásokban, aJáhorbütün ritka.
Senecio germanicus Wallr. (Senecio nemorensis L. p.p): euá-szubmedit, H, V3,5T3R3;
erdővágásokban, cserjésekben szórványosan-gyakori.
Senecio jacobaea L. [subsp.]: euá-medit, H, V2,5T3R3; erdővágásokban, legelőkön és kaszálókon,
gyakori. Mérgező növény.
2
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Senecio papposus (Reichenb.) Less. var. heuffeli Gáv.) Cuf.: kárp-balk, H, V3T2R4; füves, sziklás
helyeken a Pogányhavason, ritka. Tv-UICN: SZF Vörös listás növénye, R-ritka. Helyi
ritkaság.
Senecio umbrosus Waldst. et Kit.: közép-eu, H, V3T2,5R4; erdőszélek, száraz kaszálók, utak mellett.
A Gyimes-hágón, Fügésteleken,a Kuruchátján, Csapó-Kódon szórványosan.
Serratula tinctoria L.: euá, H, V3,5T3RO; kaszálókon, a Pogány-, Lapos- és Széphavas „hátjában",
Bükktetőn szórványosan. Tv-UICN: SZF Vörös listás növénye. Festőnövény.
Seseli libanotis (L.) Koch [subsp.]: euá-kont, Ht-H, V3T3R4; száraz oldalakon és sziklákon,
szórványosan.
Silene alba (Miller) E. H. L. Krause: euá-medit, T-H, V2,5T3RO; szórványosan cserjésekben, gyomos
helyeken.
Silene dioica (L.) Clairv.: euá, H, V3,5T3R3; nedves helyeken, a Récéd- és Gerculyok-pataka
völgyében, ritka.
Silene italica (L.) Pers. subsp. nemoralis (Waldst. et Kit.) Nyman: közép-eu, Ht, V3TOR3; Kőalján
cserjésekben, ritka.
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet [Silene alba (Mill.) Krause ex Sturm,
Melandrium album (Mill.) Garcke] euá-medit, T-H, V2,5T3RO; szórványosan cserjésekben,
gyomos helyeken.
Silene vulgaris (Moench) Garcke [subsp.]: euá-medit, H-Ch, V3T3R4; száraz kaszálókon ritkaszórványosan.
Solanum dulcamara L.: euá, Ch-N, V5T3R4; patakparti nedves cserjésekben, a Tatros partján ritka.
Gyógy- és mérgező növény.
Solidago virgaurea L. [subsp.]: cirk, H, V2,5T3R3; kaszálókon gyakori. Gyógy-, mézelő- és
festőnövény.

Sonchus asper (L.) Hill. [subsp]: kozm, T- Ht, V3TORO; gyomos helyeken, szórványosan.
Gyomnövény.
Sorbus aucuparia L. [subsp.]: eu, MM-M, V3T2,5R2: erdőkben, cserjésekben, szórványosan. Gyógyés mézelő növény.
Spiraea chamaedrifolia L.: euá, M, V3T3R3; erdőkben, cserjésekben, sziklás helyeken és patakok
mentén gyakori. Szegélytársulásokat képez. Mézelő növény.
Stachys a/pina L.: közép-eu-mont, H, V3T2RO: cserjésekben, a Szőr- és Kurucoldalon ritka.
Stachys officina/is (L.) Trev.: euá, H, V3T3RO; kaszálókon és cserjésekben, szórványosan. Mézelő
növény.
Stellaria graminea L.: euá, H, V2,5T2R3; kaszálókon, szórványosan. Mérgező- és gyomnövény.
Stellaria holostea L.: euá, H, V3T3RO; cserjésekben, a Szakadályon ritka. Mérgező- és gyomnövény.
Symphytum cordatum Waldst. et Kit.: kárpáti endémizmus, H, V3T2R3; erdőkben szórványosan.
TV-UICN: SZF Vörös listás növény. (9. kép)
Symphytum officinale L. [subsp.]: euá, H, V4T3RO; nedves helyeken, szántóföldeken, a Tatros
mellett, szórványosan. Gyógy-, mézelő- és gyomnövény.
Symphytum tuberosum L.: közép-eu, G, V3T3R3; nedves cserjésekben a Szakadályon, ritka.
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip [subsp.]: euá, H V2,5T2,5R3; kaszálókon és cserjésekben,
gyakori.
Taraxacum officina/e Weber ex Wiggers: euá-medit, H, V3T3R3; füves és gyomos helyeken,
szórványosan. Gyógy-, mézelő-, festő- és gyomnövény.
Telekia speciosa (Schreber) Baumg.: kárp-balk-kauk-anat, H, V4T2RO; nedves cserjések, patakok
mellett. Récéd-, Jáhor völgyében, Sárigbütü forrásos „feje", Csapó-Kód, a Dobálok- és
Komját-pataka mellett, a Tatros mellékén szórványosan. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény.
Mézelő növény.
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Teucrium chamaedrys L.: Közép-eu-szubmedit, Ch, V2T4R4; száraz, napsütéses oldalakon,
szórványosan. Gyógy-és mézelő növény.
Thalictrum aquilegifolium L.: eu, H, V2,5T2,5R4; nedves cserjésekben a Szőroldalon, Pogányhavas
„észkában", Kőalján, Kuruc völgyében és Csapó-Kódon, szórványosan.
Thesium alpinum L.: eu-mont, H, V3T2R3; szőrfüves kaszálóban a Jáhoron, ritka. Tv-UICN: SZF
Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Thesium linophyllon L: közép-eu, G-H, V2T2R2; kaszálókban, gyakori.
Thlaspi kovátsii Heuffel: kárp-balk, H, V3T3R3; száraz legelőn és kaszálón a Bükklokára vezető Út
mellett, ritka. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Thymus glabrescens Willd.: pont-pann, Ch, V2T4RO; napsütéses, füves helyeken ritka-szórványosan.
Gyógy- és mézelő növény.
Thymus glabrescens Willd. subsp. pilosus (Opiz) Soó: pont-pann, Ch, V2T4RO; napsütéses, füves
helyeken, gyakori.
Tilia cordata Mill.: eu, MM, V3T3R3; a főút mellett néhány példány, ritka.Gyógy- és mézelő
növény.
Torilis japonica (Houtt.) DC.: nedves helyeken, cserjésekben, szórványosan.
Tragopogon pratensis L. [subsp.] orientalis (L.) Celak: közép-eu-medit, Ht-H, V3T3R4; kaszálókon
szórványosan. Mézelő növény.
Traunsteinera globosa (L.) Reichenb.: közép-eu-mont, G, V3,5T1R2; kaszálókon szórványosan. TvUICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Trifolium alpestre L.: közép-eu-medit, H, V2,5T3R4; kaszálókon, gyakori. Nyáron bibor-vörös
populációi szép szinfoltjai a havasi gyepeknek.
Trifolium badium Schreb.: alp-eu, H, V3T2R3; köves, nedves és füves helyeken. A Kuruc völgyében
ritka. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Trifolium hybridum L [subsp.]: atl-eu, H, V3,5T3R4; nedves kaszálókon, a Kuruc-pataka mellett,
ritka. Mézelő- és mérgező növény.
Trifolium montanum L.: euá-medit, H, V2,5T2RO; kaszálókon, gyakori.
Trifolium pannonicum Jacq.: pont-medit, H, V2,5T3R4; nyáron fehérlő populációi szép színfoltjai a
havasi gyepeknek, gyakori. Mézelő növény.
Trifolium pratense L.: euá-medit, H, V3TORO; füves legelőkön, „laki" kertekben, szórványosan.
Mézelő növény.
Trifolium repens L.: euá, H, V3,4TORO; legelőkön, kaszálókon, szórványosan. Gyógy-, mézelő- és
gyomnövény.
Trifolium spadiceum L.: eu, T, V4T2R3; nedves kaszálókon, gyakori.
Triglochin palustre L.: cirk, H, VST3R5; nedves, mocsaras helyeken, szórványosan. Mérgező
növény.
Trisetum flavescens (L.) Beauv. [subsp.]: euá-szubmedit, H, VOT2RO; kaszálókon, a „laki" kertekben,
a J áhoron és a Tatros mellett, szórványosan. A Trisetum flavescentis társulás a júliusi kaszálás
és hidegebb időjárás után biológiai ritmusváltozásként jelenik meg az Arrhenatherium elatioris
gyepjeit követve.
Trisetum macrotrichum Hackel: kárpáti endémizmus (neoendémizmus), H, V3T2R5; ritkaszórványosan a kaszálókon. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény. R-ritka. Helyi ritkaság.
Trollius europaeus L.: eu, H, V4T2RO; kaszálókon, gyakori. Júniusban a „pünkösdi rózsa" mezői
más havasi virágokkal különleges szépségű díszei a gyimesi tájnak. Mérgező növény. TvUICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka.
Tussilago far/ara L.: euá-medit, G-H, VOT3R4; utak mellett, nedves helyeken pionír növény. A
Récéd-, Gerczulyok-patakán, a Tatros melletti suvadásokon, szórványosan. Gyógy-, mézelő
és gyomnövény.
Ulmus glabra Hudson: euá, MM-M, V3T3,5R3; a főút mellett Sántateleken (Hegyalján), ritka.

382

A GYIMESI HÁGÓ KÖRNYÉKÉ.NEK FLÓRALISTÁ]A, II. RÉSZ
Urtica dioica L.: kozm, H, V3T3R4; emberi települések közelében szórványosan. Gyógy-, festő- és
gyomnövény.
Urtica urens L.: kozm, T, V3T3R4; a havasi kalibák (Récéd völgye, Laposhavas) és a „loki"
gazdasági épületek és a szájvánok környékén szórványosan. Gyomnövény.
Vaccinium myrtillus L.: cirk, N-Ch, VOT2Rl; erdőkben, erdővágásokban és mohás kaszálókon
szórványosan. A Hieracio transsilvanici-Piceetum subass. vaccinietosum karakterfaja. Gyógy-,
mézelő- és festőnövény.
Vaccinium uliginosum L.: cirk-bor, N-Ch, V5T2Rl; kaszálókon. A Jáhoron és Laposhavason ritka.
Vaccinium vitis-idaea L.: cirk, Ch-N, V3T2Rl; mohás kaszálókon ritka-szórványosan. Gyógy-,
cserző- és festőnővény.
Valeriana olficinalis L. var. latifolia Vahl.: euá-szubmedit, H, V4T3R4; kaszálókon és cserjésekben,
gyakori. Gyógy- és mézelő növény.
Valeriana officinalis L. var. tenuifolia Vahl. (Valeriana wallrothii Kreyer): száraz, sziklás helyeken.
Kőalján, Széphavason, Kincskőn ritka.
Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath: euá-kont, H, VST2R2; vizes, mocsaras helyeken
gyakori.
Valeriana tripteris L.: közép-eu, H, V4T2R4; nedves, forrásos helyeken szórványosan.
Valeriana tripteris L. var. heterophylla Baumg.: közép-eu, H, V4T2R4; a Sárigbütü-pataka forrásánál,
ritka.
Veratrum album L.: euá, G, V3T3R4; nedves kaszálókon, szórványosan. Gyógy-, mézelő- és
gyomnövény.
Veratrum nigrum L.: euá-kont, G, V3T3R4; kaszálókon, cserjésekben. A Pogányhavason, a
Küpüskútnál ritka. Gyógy-, mérgező- és gyomnövény. Tv-UICN: SZF Vörös listás növény,
R-ritka. Helyi ritkaság. Töveit 2008. VI. 27-én találtam. (10. kép)
Verbascum chaixii Will. subsp. austriacum (Schott.) Hayek: közép-eu, Ht-H, V2T3R4; száraz
o on, szorvanyosan.
k asza'l'k
Verbascum nigrum L.: euá, Ht-H, V2T3R4; napsütéses, száraz oldalakban, szórványosan.
Veronica beccabunga L.: euá-medit, H-HH, VST3R4; vizes helyeken, források körül.A Tatros
mellett, a Küpüskútnál, ritka. Mézelő növény.
Veronica chamaedrys L. [subsp.}: euá-medit, H-Ch, V3TORO; száraz legelőkön és kaszálókon
szórványosan. Mézelő növény.
Veronica montana L.: eu, Ch, V3.5T2,5R3; erdőkben, szórványosan. Mézelő növény.
Veronica officinalis L.: euá, Ch, V2T2R2; erdőkben, cserjésekben és kaszálókon gyakori. Gyógy- és
mézelő növény.
Veronica persica Poir.: kozm, T, V3T4R4; gyomos helyeken a Jáhorbütün, ritka. Mézelő- és
gyomnövény.
Veronica serpyllifolia L. [subsp.]: kozm, H, V3T3RO; füves helyeken, legelőkön gyakori. Mézelő
növény.
Veronica spicata L. [subsp.]: kont-euá, H-Ch, V1T4R4; a kaszálókon gyakori. Mézelő növény.
Veronica teucrium L. [subsp.]: kont-euá, H, V2,5T3R5; kaszálókon, legelőkön és cserjésekben. A
Széphavason ritka. Mézelő növény.
Veronica urticifolia Jacq.: közép-eu-szubmedit-mont, H,V3,5T2,5R4; vizes cserjésekben. A Jáhorpataka forrásánál, ritka.
Viburnum opulus L.: cirk, M, V4T3R4; cserjésekben, a Jáhoron ritka. Gyógy-, mézelő-, festő- és
mérgező növény.
Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray: euá, T, V2,5T3,5R4; kaszálókon, a Récéd völgyében ritka.
Gyomnövény.
Vicia sepium L.: euá-medit, H, V3T3R3; cserjésekben gyakori. Mézelő- és gyomnövény.
Vicia sylvatica L.: euá, H, V3,5T2RO; cserjésekben. A Récéd völgyében, Szakadályon ritka.
I

I
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Vicia villosa Roth: euá-medit, T-Ht, V2T4R4; cserjésekben, szórványosan. Mézelő-, mérgező- és
gyomnövény.
Vincetoxicum hirundinaria Medik. [subsp.]: euá-kont, H, V2T4R4; cserjésekben, sziklás helyeken
szórványosan. Gyógy-, mézelő- és mérgező növény.
Viola biflora L: cirk, H, V4T2R3; nedves, sziklás helyeken. A kuruc-pataki borvíznél ritka. TvUICN: SZF Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság. (11. kép)
Viola declinata Waldst. et Kit.: kárp-balk, H, V2,5T3R2; kaszálókon. A taxont 2009. VI. 27-én
fényképeztem a Laposhavason, ritka. Tv-UICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös
listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság. (12. kép)
Viola joói Janka: eu, H, V2,5T3R3; kavicsos, napsütéses oldal. A bükkloki temetőben, ritka. TvUICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
Viola odorata L: atl-medit, H, V2,5T3,5R4; cserjésekben, a Pogányhavason ritka. Gyógynövény.
Viola persicifolia Schreber: euá, H, V4T3R4; kaszálókon, gyakori.
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau: euá, H, V3T2,5R3; erdőkben, ritka-szórványosan.
Viola rupestris F.W. Schmidt var. arenaria (DC) Becker: cirk, H, V2T3R3; köves, száraz oldalakban,
a Kurucoldalban szórványosan.
Viola tricolor L. [subsp.]: euá, T-Ht, V2,5T3RO; kaszálókon, szórványosan. Gyógynövény.
Waldsteinia geoides Willd.: kárp-balk, H, V3T2R3; cserjések, a Jáhorbütü erdővágásában, ritka. TvUICN: RO, SZF és HR megyei védett és Vörös listás növény, R-ritka. Helyi ritkaság.
(13. kép)

Függelék
1. Gombák - M ycota
Amanita muscaria Fr.: M, Myc G; erdők talaján, szórványosan a Jáhoron és a Kurucoldalon.
Mérgező gomba.
Amanita pantherina Fr.: erdők szélén, erdőkben a talajon, szórványosan a Jáhoron és Csapó-Kódon.
M ergezo gom ba.
Amanita spissa Fr.: M, Myc G; erdők talaján, ritka-szórványosan a Jáhoron. Ehető gomba.
Boletus satanas Lenz: M, Myc G; erdők talaján, ritka a Kurucoldalon. Mérgező gomba.
Calodon zonatum (Batsch) Quél.: M, Myc G; subnudum típusú fenyvesek, a talajon szórványosan
(Kurucoldal).
Cantharellus cibarius Fr.: M, Myc G; erdők talaján, mohás helyeken, szórványosan a Jáhoron és a
Kurucoldalon. Ehető gomba.
Clitocybe dealbata Fr.: Sh, Myc G; erdők talaján, ritka a Kurucoldalon. Mérgező gomba.
Clitocybe infundibuliformis Fr.: Sf, Myc G; erdők talaján, szórványosan a Jáhoron.
Cortinarius caerulescens Fr.: M, Myc G; erdők talaján, ritka a Kurucoldalon.
Fomes fomentarius (L.) Kickx.: Spl, Myc Epa; fák törzsén, erdőkben és cserjésekben, gyakori a
l

11

Kőalján.

Fomes ulmarius (Sow.) Sacc.: PI, Myc Epa; fák törzsén, erdőkben, szórványosan a Jáhor-pataka
mellett.
Geastrum fimbriatum Fr.: Sh, Myc G; erdők talaján, szórványosan a Fügésteleken és a
Kurucoldalon. (14. kép)
Geopyxis ochracea (Boud.) Bánh.: Sa, Myc G; erdők talaján, a Kuruc-pataki borvízforrásnál, ritka.
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.: Sh, Myc G; erdők talaján, a Kuruc-pataki borvízforrásnál, ritka.
Hydnum cinereum Buli.: M, Myc G; nudum típusú fenyvesek, a talajon szórványosan Qáhorbütü).
Hygrocybe punicea Fr.: M, Myc G; kaszálók talaján, gyakori a Pogányhavason.
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Lactarius deliciosus Fr.: M, Myc G; erdők talaján, gyakori a Jáhoron és a Kurucoldalon. Ehető

gomba.
Lactarius piperatus Fr.: M, Myc G; erdők talaján, gyakori a Jáhoron és a Kurucoldalon. Ehető

gomba.
Lepiota helveola Bres.: Sh, Myc G; erdők talaján, ritka a Kurucoldalon. Mérgező gomba.
Lepiota naucina Fr.: Sh, Myc G; erdők talaján, ritka a Kurucoldalon.
Lepiota procera Scop.: Sh, Myc G; erdők talaján, ritka a Jáhoron. Ehető gomba.
Lycoperdon hiemale Witt.: Sh, Myc G; nedves kaszálók talaján, ritka a Kuruc-pataka forrásánál.
Lycoperdon pyriforme Pers.: Sl, Myc Epx; erdők talaján, szórványosan a Jáhoron és a Kurucoldalon.
Marasmius oreades Fr.: Sphe, Myc G; kaszálókon, szórványosan a Kurucoldalon. Ehető gomba.
Psalliota silvatica Secr.: Sh, Myc G; erdők talaján, ritka a Kurucoldalon. Ehető gomba.
Ramaria abietina (Pers.) Quel.: M, Myc G; erdők talaján, ritka a Kurucoldalban.
Russula cyanoxantha Fr.: M, Myc G; erdők talaján, gyakori a Jáhoron és a Kurucoldalon. Ehető

gomba.
Russula adusta Fr.: M, Myc G; erdők talaján, gyakori aJáhoron és a Kurucoldalon. Ehető gomba.
Trametes cervina (Schw.) Bres.: M, Myc Epx; fák törzsén, erdőkben, szórványosan (Kurucoldal).
Trametes hirsuta (Wulf.) Pilat: Epx, Myc G; fák törzsén, erdőkben és cserjésekben szórványosan
(Kőalja).

Trametes pini (Thore) Fr.: Sl, Myc Epa; fák törzsén, erdőkben, szórványosan a Jáhoron.

2. Zuzmók - Lychenophyta
Caloplaca murorum Th. Fr.: H, Pl; mészkősziklákon a Kőaljánál.
Cetraria islandica (L.) Ach.: H, Ce; erdők és kaszálók talaján, szórványosan. Gyógynövény.
Cladonia chlorophaea Fr.: H, Cl; erdők talaján, szórványosan.
Cladonia fimbriata (L.) Sandst.: H, Cl; korhadó fán az erdők talaján, szórványosan a Jáhoron és a

Kurucoldalon.
Cladoniafurcata Flk. var. pinnata (Flk.) Vain.: H, Cl; erdők talaján aJáhoron és a Kurucoldalon.
Cladonia furcata Flk. var. racemosa (Hoffm.) Flk.: H, Cl; erdők talaján a J áhoron.
Cladonia polydactyla Flk.: H, Cl; korhadó fán az erdők talaján, szórványosan aJáhoron.
Cladonia sylvatica (L.) Hoffm.: H, Cl; kaszálók talaján, szórványosan a Pogányhavason.
Dermatocarpon miniatum (L.) Mann.: H, Um; mészkősziklákon a Kőaljánál.
Evernia prunastri (L.) Ach.: H, Ra; kéreglakó, az erdőkben a Jáhoron és a Kurucoldalon,

szórványosan. Gyógynövény.
Lecanora albescens Flk.: H, Pl vagy H ep ex; kéreglakó, szórványosan.
Lecanora calcarea Sommerf.: H ep ex; mészkősziklákon a Kőaljánál.
Lecanora muralis Robenk.: H, Pl; mészkő sziklákon a Kőaljánál.
Parmelia furfuracea (L.) Ach.: H, Ra; kéreglakó, erdőkben gyakori.
Parmelia glabra Nyl.: H, Pa; kéreglakó.
Parmelia physodes (L.) Ach.: H Pa; kéreglakó, erdőkben gyakori.
Peltigera canina (L.) Willd.: H, Pe; erdők talaján, szórványosan a J áhoron és a Kurucoldalon.
Peltigera horizontalis (L.) Baumg.: H, Pe; talajlakó, gyűjtési helye a Kőalján.
Physcia tenella (Scop.) Bitter: H, Pa; kéreglakó, ritka a J áhoron.
Toninia candida Th. Fr.: H, Pl vagy H ep ex; talajlakó, gyűjtési helye a Kőalján.
Usnea compacta Mot.: H, Us; kéreglakó, az erdőkben, a Kurucoldalán ritka.
Usnea barbata Mot.: H, Us; kéreglakó, erdőkben gyakori.
Xanthoria parietina Th. Fr.: H, Pa; kéreglakó, gyakori.
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3. Mohák - Bryophyta
Catharinaea undulata W. et K.: cirk; mezofil, sciofil, tericol, pH-semleges; erdőkben, a
Kurucoldalon szórványosan.
Cratoneurum commutatum (Hedw.) G. Roth: cirk; helofil, foto-sciofil, teri-saxicol, pH-bazifil
(calcifil); forrásos helyeken, szórványosan (Barlangos-pataka forrásánál).
Dicranella heteromalla Schimp.: cirk; mezofil, sciofil, teri-humicol, pH-acidifil; nedves cserjésekben
a Barlangos-pataka forrásánál.
Dicranum scoparium Hedw.: cirk; mezofil, sciofil, teri-saxi-corticol, pH-acidifil; erdőkben gyakori.
Entodon schreberi Mönken: cirk; mezofil, sciofil, tericol, pH-acidifil; erdőkben gyakori.
Eurynchium schwartzii Curnov: cirk; mezofil, sciofil, tericol, pH-semleges; erdőkben gyakori.
Funaria hygrometrica Sibth.: kozm; xero-mezofil, foto-sciofil, tericol, pH-bazifil; erdőkben gyakori.
Hylocomium proliferum Lindb.: cirk; mezofil, scio-fotofil, tericol, pH-acidfil; erdőkben gyakori.
Leucobryum glaucum Schimp.: cirk,; higrofil, sciofil, humi-teri-saxicol, pH-acidifil; köveken a
Kőaljánál.

Marchantia polymorpha L.: kozm; higrofil, sciofil, teri-humicol, pH-semleges vagy bazifil; az
erdőkben, a Kurucoldalon ritka.
Plagiochilla asplenoides Dum.: cirk; mezofil, sciofil, teri-humi-saxicol, pH-semleges; erdőkben
gyakori.
Polytrichum commune L.: kozm; higrofil, foto-sciofil, turfo- és sfagnofil, pH-acidifil; erdőkben, a
Jáhoron ritka.
Rhytidiadelphus triquetre Warnst.: cirk; mezofil, sciofil, teri-saxicol, pH-acidifil; erdőkben gyakori.
Thuidium abietinum B .S .G.: cirk; xerofil, fotofil, tericol, pH-bazifil (calcifil); nudum tÍpusú
lucfenyvesekben a Jáhorbütün, ritka.

Tájértékelés, növénytakaró, biodiverzitás
Az általunk florisztikailag kutatott/bemutatott terület teljes belátására a Bükkloka felett
emelkedő Bükktető (1267 m) „bitkója" (csúcsa) a legalkalmasabb. Innen beláthatjuk a Gyimesihágótól a Ciherek pataka szádáig (Kommandóig) elterülő vidék tájalkotó természetes,
természetközeli és mesterséges, antropozoogén elemeit, „tájmintázatát".
A természetes tájalkotó elemek közé tartoznak: a hegyek (Pogányhavas, Jáhor és Széphavas),
hegygerincek (Fügéstelek, Kincskő-Kabalahágó), hágó-átjáró (Gyimesi-hágó), sziklaalakzatok
(Bükktető 1306 m, Kőalja, Kincskő, Kőnyak 1316 m), széles völgytalpi- (a Tatros forrásvidékére,
Bükkloka felé nyíló völgy) és a gerincekre nyíló széles patakforrásos völgyek (NagyvölgyBükkösvápa), a patakok vizét a Tatrosba vezető mély, keskeny patakvölgyek, mocsaras
„patakfejek", „selymékek" és a sajátos, leírásra kerülő növénytakaró, melyek szimbolikus értékű
tájelemek is. Ezek a természeti szép élményét is nyújtják a mindenkori szemlélőnek.
A mesterségesen kialakított vagy antropozoogén hatásra létrejött tájalkotó elemek közé
tartoznak az utak: a 18. század elején, 1701-1702-ben épített „Alte Schantze" - „régi csángóút"
Kommandó, Kabalahágó (Kód) és Kincskő gerincén, az 1843-ban épített földút a völgyben és az
1960-as években épített modern aszfaltút; a csordajáró és erdőlő Útak (ezek erodáló hatását
Bükklokán, Kommandó és a jobboldali patakok völgytalpi részénél láthatjuk); és épületek (a
sivárhatású, leromlott állattenyésztő „szájvánok"; a Gyimesek hagyományos építészetétől elütő,
idegen hatású ortodox kolostor és a rikító színű új házak). Ezek tájépítészeti szempontból csúfak és
pszichikailag lehangolóak. A diszharmónia feloldását jelentheti az a remény, hogy a gyimesi
csángók élniakarása, tudásvágya, hagyománytisztelete és nem utolsósorban gazdag népi
növényismereti (etnobotanikai) tudása, a népi növénynevekben is tükröződő hite, szakralitása
fenntartja ragaszkodását az ősi tájhoz. E gondolathoz Ízelítőként álljon itt a következő
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megfigyelés/ismeret: „a Szent fánosvirág1 és a Szentpéteri virág 4 mindétig egy helyt nőnek... hát a
bibliában es nem egyhelyt vannak-e?" kérdezi mintegy önmagától is egyik borospataki adatközlőm.
A Gyimesi-hágó környékének növénytakarója e kistáj sajátos tájalkotó elemeinek és az itt
megtelepedett lakósság utóbbi 150-200 év intenzív antropozoogén tájalakíró-kiélő tevékenysége
(erdőírtás-erdőkiélés, legeltető állattartásos gazdálkodás, havasi kaszáló művelés) folytán alakult ki.
Korabeli fényképek (1900-ból) és a múlt század közepi képeslapok csaknem a mai táj- és
növényzetképet mutatják. A jelenlegi növénytakaró az ember által is módosított, a lokális élőhelyi
termőhelyi viszonyok (habitatok) által meghatározott életformák és a különböző eredetű
fitogeográfiai elemek nagy diverzitását, fajgazdagságát, az élőhelytípusok és termőhelyek,
termőhelycsoportok mozaikoltságát mutatja. A növénytakaró „egyszerű katonáinak", a
növényfajok bio-ökológiai számbavételét a flóralista tartalmazza. Az alábbiakban a jelentősebb
növényformációk tájképformáló szerepét és %-os megoszlását vizsgáljuk.
A florisztikailag vizsgált terület mintegy 30 %-ban erdőkkel borított. Bár nem tükrözik földrajzi
nevek (helynevek) a lúcfenyvesek - Hieracio transsilvanici-Piceetum társulás és szubasszociációi 25
%-os borításúak a Bükkészka, Pogány havas, J áhor-Sárigbütű, Kurucoldal és Csapóoldalain. A
bükkelegyes lúcfenyvesek- Piceeto-Fagetum (Pogányhavas-háta, Jáhor ÉK-i része - kisebb
jegenyefenyő állománnyal, Bükkösvápa, Csapóoldala (Kód) - ligetes hagyásfák) foltszerűen vannak
jelen. A bükk jelentős helynévanyaga (Bükktető, Bükkészka, Bükkloka, Bükkösvápa stb.) azt
mutatja, hogy valamikor kiterjedtebbek voltak állományai.
Jelentősebb erdővágások területünkön a Jáhorbütün az 1960-as (azóta kb. 40 éves erdő települt),
a Bükkészkán az 1980-as években voltak. Széltörések a Gerczulyok pataka fejében és a Pogányhavas
DK-i oldalain voltak az 1990-es évek közepén. A Pogányhavason Senecioni sylvatici-Epilobietum
angustifolii vágásnövényzet, „vész" a jelenlegi szukcessziós állapot. Ma is fogy a fa, gyérül az erdő
Kurucoldalán. A természetes újulás (visszaerdősülés) reményét mutatják azok a ligetes
bükkfacsoportok (Csapóoldala-Kód), lúcfenyvesek (Szőroldal) és cserjés-bokros kaszálói
növényzetfoltok, főleg mogyorósok (Sárigbütü), de rezgő nyár és nyírelegyes részek (Kurucoldal
gerince), melyek 10 %-os borítást mutatnak. Mint talajkötő, erózió megelőző faj 5 %-os aránnyal
jelen vannak az erdei fenyvesek (Kurucoldal, Csapó, Jánik- és Gerczulyok pataka), melyek
állományait az 1960-as években telepítették.
Az erdőírtás után másodlagosan kialakult havasi kaszálók (Pogányhavas, Sárigbütü, Laposhavas,
Széphavas, Fügéstelek, Rótamosó, Bükkészka) kb. 30 %-ban borírják területünket. A hegylábakon,
a völgytalpakon, a „!okokban" az Arhenatherium elatius, a kaszálás után a Trisetum flavescentis, míg
a hegyhátakon az Agrosti-Festucetum rubrae, a Festucetum rubrae montanum, a Festuceto-Nardetum
strictae montanum és a Nardetum strictae montanum fajgazdag gyepjei uralják. A havasi kaszáló a
gyimesi ember által évszázadok alatt kialakított természetközeli élőhelytípus. Ez az itteni lakosság
sajátos életmódjának a kalibázásnak, a kaszáló (szénakészítő), legeltetéses állattartásnak
képezi/képezte alapját. Az 1960-as évek végén, az 1970-es években intenzív legelő és kaszáló
feljavítási program részét képezte a terület. Az utóbbi fél évszázadban nagyfokú érdektelenség,
elfordulás észlelhető ezen életmódtól, főleg a fiatalság körében. A megoldást a havasi kaszálók
természeti értékeinek felmutatása, védelme, a hagyományos, hétköznapi élet- és gazdálkodási mód
fenntartása, segítése, a paraszti munka valódi megbecsülése jelenthetné, jelentheti. Biztató jelnek
vélhetjük a Récéd pataka völgyébe és a Kőalja-Laposhavas térségébe újratelepedett állandó kalibázók
(10 gazda) jelenlétét 1990 után. Nem elhanyagolandó szempont az sem, hogy ezt a tájat évszázadok
Óta ugyanaz a közösség műveli, így a mai gazdálkodási gyakorlatot töretlenül adta át nemzedékeken
keresztül.

3
4

Nárciszképű szellőrózsa=Anemone narcissiflora.
Törpe havasi kosbor=Nigritella rubra.
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A helyenként leromlott, terhelt, taposásos és eróziós jelenségeket mutató legelők aránya kb. 10
% (Bükkloka a Tatros jobboldalán, Dobálok és Bükkészka patakok hegylábai, Kurucoldal,
Kommandó). A legeltetés, taposás komoly következménye a Kommandóról Széphavasra vezető
Útmenti mogyorós-fenyves csalitok kisasszonypapucsának (Cypripedium calceolus) évenkénti lerágása,
letaposása, az ott folyó állandó legeltetés miatt (állománya itt veszélyeztetett!).
Mintegy 10 %-ot tesznek ki együttesen a Tatros melletti patakparti vörösfűzes-hamvas égeres
ligetek és 3 %-ot a bokorfűzesek magaskórós (Altherbosa) növényzete. 1 % arányban vannak jelen a
vizes, mocsaras völgyek, patakfejek „selymékek", melyek reliktáris fajok és növénytársulások
(Caricetum davallianae, Carici flavae -Eriophoretum) termőhelyei.
A megművelt területek, mint a völgytalpi, „loki" kerti szántók (2 %) és kaszálók (3 %)
kismértékben elégítik ki a háztáji állatok és emberi táplálék szükségletet, termékválasztékot.
A gyomos, ruderális területek - zavarástűrő- és gyomfajokkal - a volt állami gazdaság
állatszállások (szájvánok) környékén találhatóak (1 %).
A völgyben megtelepedett lakosság három települése (a lakott terület) kb. 10 %-os arányban fedi
le a terepet és „éli be", népesíti be a vidéket.
Valamely táj, tájrészlet - esetünkben a Gyimesi-hágó és környékének - biológiai sokfélesége,
biodiverzitása a növényekre vonatkoztatva is jelentős mértékben függ a benne előforduló
élőhelyek, élőhelytípusok, termőhelyek, termőhelycsoportok (habitatok) terepi sokféleségétől. E
diverzitásnak is sokféle eleme mérhető, mint: a fajok, a populációk, a növénytársulások vagy éppen
az egész vidék növényvilága (flórája). Számbavételük, felmérésük sok értékes információt adhat/ ad
a táj, vidék növénytakarójáról, növényzetéről. A biodiverzitás értékjelző fajainak ismerete alapját
képezi a tájléptékű természetvédelemnek, a helyes tájhasználatnak és, a hagyományos életmód
megőrzése mellett, e kistáj fenntartható fejlődésének.
Minthogy az egész Gyimes területére értelmezett botanikai diverzitás más közleményünk
témáját képezi, az alábbiakban csak néhány, közvetlen a tanulmányozott területre vonatkozó
adattal szolgálunk. Megjegyezzük, hogy több faj többszörösen biodiverzitás értékjelző. A
tanulmányozott területen összesen 619 taxon jelenlétét jelezzük, melyből 68 faj edénytelen, Úgy: 31
faj gomba, 23 faj zuzmó és 14 faj moha. Az edényes növényfajok (Tracheophyta) száma 551 faj,
melyből 15 faj haraszt (páfrány) és 536 faj magvas növény (Spermatophyta). A biodiverzitás
magasfoka nyilvánul meg a kosborfélék (Orchidaceae) esetében: a Gyimesben honos, általunk
mindeddig azonosított 20 fajból 18-at a Gyimesi-hágó környékén is jelzünk flóralistánkban. Az
országos Vörös listából5 csupán 2 faj (Galium lucidum és Ligularia glauca), míg a bővített lista Viola
joói, Carex davalliana, Gladiolus imbricatus, Lilium bulbiferum, Cypripedium calceolus, Goodyera
repens, Nigritella rubra, Trisetum macrotrichum. Ligularia glauca, Ligularia sibirica, Primula elatior
subsp. leucophylla, Hepatica transsilvanica, Pulsatilla patens, Waldsteinia geoides, Trollius europaeus stb.
fajokkal van képviselve. T erciális (harmadkori) reliktáris taxon a Hepatica transsilvanica 6 és a
Sanicula europaea. 7 Területünkön tenyésző eutróf mocsári fajok a Carex appropinquata, Ligularia
sibirica, 8 Parnassia palustris, Pinguicula vulgaris, Carex davalliana, Valeriana simplicifolia. 9 Több, a
szakirodalomban idézett forrásmunka adatai szerint a bennszülött endémikus/ szubendémikus fajok
száma 12, míg az Ún. kárpáti-balkán fajoké 24. A Hargita megyei védett növényfajok 162/2005
számú Határozatának 2. melléklete 206 edényes növényfajából 35 faj a Gyimesi-hágó környékén is
jelen van a flóralistában. A helyi ritkaságok közül megemlítjük a következőket: Corthusa matthioli,
Dianthus superbus, Gentiana cruciata, Gentiana acaulis, Gentianella ciliata, Senecio papposus var.
Heuffelii, Molinia coerulea, Geranium macrorrhizum, Monotropa hipopytis, Orthilia secunda,
5

s. str.: DIHORU, NEGREAN 2009.
Pop E. in FLORA 1952-1976, 107.
7
CrOCÁRLAN 2009, 464.
8
FLORA 1952-1976, 109.
9
Bo~cAru 1989.
6
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Polygonum bistorta var.latifolia, Viola declinata, Pseudorchis albida, Hypericum richterii
subsp.transsilvanica, Thlaspi kovátsii, Lilium martagon, Centaurea kotschyana, Arnica montana,
Ranunculus carpaticus, Symphytum cordatum, Dentaria glandulosa, Telekia speciosa, Pyrola
rotundifolia, Salix hastata, Serratula tinctoria, Thesium alpinum, Trifolium badium, Veratrum nigrum,
Viola biflora, stb. A kutatott területen felvételezett 150 növénytársulástani felvétel több mint 20
társulást mutatott ki, melyeket még nem publikáltunk. Ezek között a reliktáris Caricetum
davallianae és a magas biodiverzitású, nagy kiterjedtségű havasi kaszálók társulásai táji szempontból
is rendkívüliek. A társulások fajgazdagságát az Agrosti-Festucetum rubrae montanum 29 felvételében
jelenlévő 176 növényfaj mutatja. A helyi flóra egyedeinek és populációinak biodiverzitás értékét a
flóralista szócikkeinél tárgyaljuk.
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LISTA FLORISTICÁ DIN IMPREJURIMILE PASULUI GHIME~ (CARPATII
ORIENTALI, ROMÁNIA). PARTEA II.
Rezumat
Príma parte a lucrarii a fost publicata in anuarul Muzeului Secuiesc al Ciucului, A Csíki Székely
Múzeum Evkönyve VII. (2011), paginile 401-426.
Lista floristid publicaü este rezultatul cercetarilor floristice ~i fitocenologice (geobotanice),
efectuate in anii 1968-1971, 1976 ~i 1982, in imprejurimile Pasului Ghime~ (1159 m), Muniii
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Ciucului, Carpa1ii Orientali. Au fost identificate §i enumerate 619 de taxoni vegetali, dintre care,
551 specii sunt tracheofite {pteridofite 15 §i spermatofite 356 specii), d.t §i 31 specii de ciuperci, 23
licheni §i 14 mu§chi. Valoarea botanid a zonei este reflectata prin prezenia speciilor ocrotite,
vulnerabile §i rare din flora Romaniei, ca: Carex davalliana, Cypripedium calceolus, Galium lucidum,
Gladiolus imbricatus, Goodyera repens, Hepatica transsilvanica, Ligularia glauca, L. sibirica, Lilium
martagon, Nigritella rubra, Primula elatior subsp. leucophylla, Pulsatilla patens, Trisetum
macrotrichum, Trollius europeaus, Viola joói, Waldsteinia geoides. Prezenia a 35 de specii din lista
ro§ie a speciilor ocrotite din jude1ul Harghita, ca: A rnica montana, Centaurea kotschyana, Dentaria
glandulosa, Dianthus superbus, Gentiana cruciata, Gentianella ciliata, Geranium macrorrhizum,
Monotropa hipopytis, Orthilia secunda, Pseudorchis albida, Pyrola rotundifolia, Ranunculus carpaticus,
Salix has tata, Symphytum cordatum, Thlaspi kovatsii, Thesium alpinum, V eratrum nigrum, Viola
biflora, Viola declinata, etc. indid biodiversitatea ridicata §i valoarea naturala a covorului vegetal.
Caracterul specific al fane1elor montane din zona Pasului Ghime§ este reflectata prin prezen1a
speciilor Anemone narcissiflora, Hypochoeris uniflora, Trollius europaeus, specii de Trifolium §i prin
18 specii de orchiidee spontane identificate.
Biodiversitatea floristid este sus1inuta prin practica pratologid populara tradi1ionala seculara a
paji§tilor §i faneielor montane, d.t §i prin ocrotirea Landschaftului caracteristic zonei de izvoare a
Trotu§ului din Mun1ii Ciucului.

THE FLORISTIC LIST OF THE GHIME~-PASS AREA
(EAST CARPATHIANS, ROMANIA). PART II.
Abstract
The first part of the floristic list was published in the annual of the Szekler Museum of Ciuc, A
Csíki Székely Múzeum Évkönyve VII. (2011), pages 401-426.
The paper is dealing with the floristic diversity of the Ghime§ (Gyimes)-pass area and
surroundings, situated in the interregional mountain area of the Olt and Trotu§ (Tatros) rivers, in
the central part of the East Carpathians. As a result of the author's botanical surveys carried out
during the last decades, the present flora of this relatively small and 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, Lilium
martagon, Nigritella rubra, Primula elatior subsp. leucophylla, Pulsatilla patens, Trisetum
macrotrichum, Trollius europeaus, Viola joói, Waldsteinia geoides. The biodiversity and the nature
value is demonstrated by the presence of about 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 ciliata, Geranium macrorrhizum, Monotropa
hipopytis, Orthilia secunda, Pseudorchis albida, Pyrola rotundifolia, Ranunculus carpaticus, Salix
hastata, Symphytum cordatum, Thlaspi kovatsii, Thesium alpinum, Veratrum nigrum, Viola biflora,
Viola declinata, etc. The particularity of mountain hay meadows is expressed by species (Anemone
narcissiflora, 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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1. kép. A Majanthemum bifolium - Kétlevelű
árnyékvirágot, gyimesi népinevén kakukknyelvét
lapifúvásra használják
(Fotó: Pálfalvi P. 2007. május 22.)

3. kép. Nigritella rubra - Havasi törpekosbor
(Fotó: www.orchidspecies.com/ orphotdir/ nigrubra.jpg)
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2. kép. A "lapifúvó" Antal Károly „Gyica" és jelen tanulmány
sze rzőj e

Bálványoson (Halaspatakán) 2008. július 31-én

4. kép. Orthilia secunda - Gyöngyvirágos körtike
(Fotó: Pálfalvi P. 2008. július 8.)
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5. kép. Pamassia palustris - Fehér májvirág
(Fotó: Pálfalvi P. 2008. augusztus 1.)

6. kép. Primula elatior subsp. leucopbylla Sugárkankalin (Fotó: Pálfalvi P. 2007. máj us 12.)

7. kép. Pulsatilla patens - Tátogó kökörcsin.
A virág szirmain a 2007. április 11-i éjjeli fagy
hatása észlelhető (Fotó: Pálfalvi P. 2007. április 27.)

9. kép. Sympbytum cordatum -

Szívleve lű n adálytő

(Fotó: Pálfalvi P. 2008. május 9.)

8. kép. Ranunculus carpaticus - Kárpáti boglárka
(Fotó: Pálfalvi P. 2010. május 5.)
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10. kép. Veratrum nigrum - Fekete zászpa
(Fotó : Pálfalvi P. 2007. július 27.)

13. kép. Waldsteinia geoides - Waldsteinpimpó
(Fotó: Pálfalvi P. 2008. április 26.)

12. kép. Viola declinata - Erdélyi árvácska
(Fotó: Pálfalvi P. 2009. június 27.)

14. kép. Geastrumfimbriatum - Földi csillaggomba
(Fotó: Pálfalvi P. 2008. július 29.)
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A LÖVÉTE-HOMORÓDALMÁSI „ELTEMETETT HEGYEK"
KÉRDÉSE
Pásztohy Zoltán
Bevezető

Az eltemetett hegyek az Erdélyi-medence délkeleti szegélyén, Lövéte-Homor6dalmásHomor6dkeményfalva határában, a Kis- és a Nagy-Homor6d közötti vízválaszt6 gerincen, a lövétei
Domokos-hegy és a homor6dalmási Várhegy-Mészbükk közötti területen alkultak ki.
Tulajdonképpen fiatal harmadidőszaki üledékösszlettel betakart középkori rögök. Az eltemetett
hegyek keletkezése és kialakulása több megoldatlan kérdést vet fel.
Előzmények

Eltemetett rögökre utal6 jeleket már a 18. században is találtak. A homor6dkeményfalvi Als6- és
találhat6 als6 krétakori és eocén nummuliteszes, hatalmas, olykor 4-5 m
átmérőjű mészkőtusk6kat már Herbich Ferencz, 1 Pálffy M6r2 és Koch Antal 3 is említi.
Koch Antal szerint4 a medence keleti szegélyén "nummulittartalmú rétegek sehol sem bukkannak
a felületre (...) hogy azonban a neogén takaró alatt jelen vannak, onnan következtethető, hogy Lövéte
mellett másodlagos fekvőhelyen tömött sárgás mészkőtuskók lelhetők, amelyek tömve vannak
nummulitekkel. Ezek valószínüleg az itt hatalmasan kifejlett konglomerátból erednek, melyet a kősótelep
kisér".
Később Bányai János, 5 Szádecz~y Kardoss Gyula 6 és Bartk6 Lajos 7 foglalkozik az a területen
találhat6 nagyméretű, a Domokos-hegy két oldalán találhat6, olykor több méter átmérőjű
mészkőtömbökkel, valamint a Homor6dalmásnál a felszínre bukkan6 hatalmas als6-krétakori
rögökkel.
Az eltakart rögöket Szádeczky Kardoss Gyula „Keleterdélyi elrejtett hegyeknek" 8 vagy
„eltemetett hegyeknek" 9 nevezte. Szádeczky 10 a Hargita vonulat nyugati oldalán a harmadkori
konglomerátumokban „hegyroncs maradékot" talál, amelyek Homor6dalmáson és Keményfalván
"kőfejtésre szolgáló apró másodkori mészkőszirtekkel állnak kapcsolatban". Ezek "apróbb szigetek
alakjában máig az Erdélyi-medence tengeri életében is a felszínen voltak".
Felsőmészpatakban

1

HERBICH1878.
PÁLFFY 1889.
3
KOCH 1900.
4
KOCH 1894, 1900.
5
BÁNYAI 1922.
6
SZÁDECZKY KARDOSS 1927, 1930.
7
BARTKÓ 1950.
8
SZÁDECZKY KARDOSS 1927.
9
SZÁDECZKY KARDOSS 1930.
10
SZÁDECZKY KARDOSS 1929.
2

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 397-408
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Bartkó Lajos 11 a homoródalmási mészkőrögöt a „legnyugatabbra fellépő alaphegység kibúvásnak"
tekinti, ami neogén rétegekkel van körülágyazva. A mészkő korát fosszilis anyag hiányában,
kérdőjellel tithonnak vagy felsőtriásznak véli. Szerinte az eltakart hegyek egészen a szarmatáig
egységes tömeget alkottak és „ez a lánc képezte a nagy vonalaiban a krétakorszakban kialakult
Medence peremét, afelsőmediterránban". BartkÓ 12 ezt a kibukkanást „besüllyedt röghegységfennmaradt
részének" és „feltétlenül autochton helyzetűnek" tartotta.
Később az eltemetett felszínnel, vagyis a Mészpatakokban található mészkőtuskókkal Bucur, 13
Codarcea-Desila és munkatársai, 14 Mac, 15 Mészáros és Pásztohy 16 foglalkoztak.

A felsőbádeni mezozoos és eocén "tuskók" és a bádeni konglomerátum elemzése
Az eltemetett hegyekkel kapcsolatban felmerülő problémák megoldását szorgalmazó kutatások
két fontosabb irányban történtek, a kutatók egy része a Jedő" koszovi konglomerátumok elemeit
vizsgálta, míg mások a területünkön található kristályos és mészkő tuskókat elemezte rétegtani,
őslénytani és kőzettani szempontból. Egyes kutatók, mint Bányai, 17 Szádeczky Kardoss, 18 CodarceaDesila és munkatársai, 19 illetve Mészáros és Pásztohy20 a tuskók, származását, eredetét és a felmerülő
kérdéseket a Felső Bádeni konglomerátumok komplex szedimentológiai, petrográfiai és őslénytanai
elemzésevel próbálták a megoldani.
A konglomerátumokat és az Alsó- és Felsőmészpatakban előforduló tuskókat részletesen Bányai
elemezte, 21 ezekben vörös gránitot, diabázt, kvarcitot, porfiritet, szpilitet, arkózát, hematitos
csillámpalát, tithon mészkövet és eocén nummuliteszes blokkokat talált. Ezekből az elemekből
Szádeczky Kardoss Gyula22 vörös gránitot, kvarcitot, amfibolitot, wollasztonitos, tremolitos és
gránátos kontaktkőzeteket, porfiritet, szpilitet és arkózát azonosÍtott.
A Szádeczky által felvetett „eltemetett hegyek" problematikáját Marcela Codarcea-Desila és
munkatársai 23 szedimentológiai vizsgálatokkal próbálták megoldani. Munkájukban meghatározták
a felső-koszovi konglomerátum elemeinek szállítási irányait és megállapÍtották a délnyugaton
húzódó kiemelkedett felszín lehetséges partvonalát, amely egyben a letarolt és elszállított anyag
forrásául is szolgált. A kristályos anyagból Codarcea-Desila és munkatársai amfibolitokat, blasztodetritikus metamorfitokat és különféle kömlési kőzeteket is azonosÍtottak. Munkájukban közlik a
Patrulius által meghatározott konglomerátum elemeket: triász kristályos mészkő és dolomit, nori
hallstadti-jellegű vörös halobiás mészkő, doggeri oolitos és algolitos mészkő, alsókréta mészkő,
orbitolinás (Orbitolina conoidea, 0. discoidea) urgoni vörösmészkő, kallovi-oxfordi radioláriás
jáspisok, barrémi-aptiai homokos márga és meszes vulkáni mikrobreccsa.
A Felső - koszovi konglomerátumokból a fentieken kívül Mészáros és Pásztohy24 a következő
elemeket azonosította: gyroporellás triász mészkő, neomegalodonos vörös triász mészkő,
belemniteszes szűrke liász mészkő, portlandi nerineás homokkő, Ptygmatis nodosa-val. Szintén
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

24

BARTKÓ 1950.
BARTKÓ 1950.
BUCUR 1964.
CODARCEA-DESILA ET AL. 1965.
MAC 1972.
MÉSZÁROS 1967; MÉSZÁROS, PÁSZTOHY 1980.
BÁNYAI 1922.
SZÁDECZKY KARDOSS 1930.
CODARCEA-DESILA ET AL. 1965.
MÉSZÁROS 1967; MÉSZÁROS, PÁSZTOHY 1980.
BÁNYAI 1922.
SZÁDECZKY KARDOSS 1928, 1930.
CODARCEA-DESILA ET AL. 1965.
MÉSZÁROS 1967; MÉSZÁROS, PÁSZTOHY 1980.
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találtak aptiai-albai orbitolinás mészkővet és szenon, flis jellegű homokkövet, Muniericeras-szal. A
konglomerátum alsó szintjeiben, a kristályos, mezozoos elemekhez képest, az eocén elemek
gyakorisága nagyobb, ezért a letarolási folyamatot statisztikai módszerrel próbálták rekonstruálni.
Az eocén tuskókból és a konglomerátum lekerekített elemeiből Mészáros és Pásztohy25 gazdag
faunát azonosít: Nummulites globulus (forma A,B) LEYMERIE, Nummulites lucasi (forma A,B)
D'ARCH, Nummulites atacicus (forma B) LEYMERIE, Nummulites partschi (forma A,B) DE LA
HARPE, Nummulites millecaput (forma B) BOUBÉE, Nummulites incrassatus (forma B) DE LA
HARPE, Assilina spira DE ROISSY, Assilina exponens SOW., Assilina mammillata D'ARCH,
Assilina cf granosa D'ARCH, Discocyclina pratti MICHELIN, Discocyclina cf sella D'ARCH. A
viszonylag gazdag makrofaunából a következő fajokat közlik: Cardita aisyensis DESH., Spondylus
radula LAMK., Spondylus sp., Chlamys cf solea DESH., Chlamys sp., Crassatella dessmaresti DESH.,
Cryptodon sp., Miocardiopsis sp., Ampullina oweni D'ARCH, Ampullina patula LAMK. A
foraminifera és a puhatestű fauna mellett, brachipoda, mohaállat, tengeri sün, korall és cápafog
(Lamna cuspidata AGASSIS, Lamna sp.) maradványok is találhatók.
A fehér mészkőből, durva mészkőből, homokkőből és mikrokonglomerátumból álló eocén
tuskókból és lekerekített vagy görgetett elemekből álló eocén fauna yprészi-lutéciai korszakot jelez,
a felső eocén jelenléte nem bizonyított. A puhatestű fauna összetétele sok hasonlóságot mutat az
Észak-Erdélyi Alsó Tengeri Sorozat és a Dél-Erdélyi porcsesdi epikontinentális eocén faunájával. Ez
egyben arra is utal, hogy az alsó eocénben tengeri kapcsolat lehetett a lövétei és a fent említett
területek között. 26
Ebben a térségben talált trópusi, sztenohalin faunaelemek jól szellőzött, parti-sekélyvizű,
epikontinentális, forróégövi, korallzátonyos, homokos-sziklás aljzatú, normálsósvizű tenger létére
utalnak.

A Homoródalmási Rög helyzete, a mezozoos és az eocén

mészkőtuskók

származása

A homoródalmási Várhegy és a Mészbükk keleti-délkeleti oldalán szigetszerűen kibukkanó
mezozoos rög, vagyis a tulajdonképpeni eltakart hegy, az obdukció által a Bukovinai takarókra
rátolódott Erdélyi (Transzilvanida) Egységhez tartozó Hagymási takaró. A neogén üledékekkel
betemetett Homoródalmási Rög kövületszegény tithon-neokom fehér mészkőből és
27
mészkőbreccsából épül fel.
A terület aljzatát a mirkvásári fúrásban harántolt, a Bukovinai
takaróhoz tartozó 1000 m-nél vastagabb barrémi, alsóapti és vadflis rétegek alkotják. 28
Területünkön a mészkőtuskókból feltárt epikontinentális eocén nem jelentkezik in situ a
felszínen.
A Homoródalmási Rög nyugati oldalára a Désaknai Formációt alkotó, mintegy 80 m vastag
alsóbádeni vagy morávai dacittufa összlet települt. A dacittufa rétegek konkordánsan, egy jól
kivehető, a mészkőrögön kialakult ábráziós felszínre települnek. A monoklinális réteges tufaösszlet
alapját képező vékony (0,4 m) mészkőtörmelék szint tengeri transzgresszióra utal. A peneplén
felszín kialakulása prebádeni időszakra tehető. 29
A homoródalmási Dési-tufából származó viszonylag gazdag candorbulinás, globigerinás
planktonikus foraminifera társulás - Preorbulina glomerosa BLOW., Orbulina suturalis BRON.,
Globigerina sicanus DI STEFANI, Globigerina bulloides D 'ORB., Globigerina praebulloides BLOW.,
Globorotalia bykovae EISENSTADT, Globigerinoides trilobus RSS. Globigerinoides quadrilobatus
D'ORB., Globorotalia bykovae EISENSTADT, Globigerina prebulloides BLOW., Nodosaria pertenuis
25
26
27

28

29

MÉSZÁROS 1967; MÉSZÁROS, PÁSZTOHY 1980.
MÉSZÁROS 1967; MÉSZÁROS, PÁSZTOHY 1980.
BUCUR 1964; MÉSZÁROS, PÁSZTOHY 1967, 1980.
V ASILESCU ET AL. 1968.
PÁSZTOHY 2003.

399

PÁSZTORY ZOLTÁN
FRANZENAU, Lenticulina inornata, Nubecularia sp. - a Preorbulina glomerosa (N.8) biozónába
sorolható. 30
A környező Kis- és Nagyhomoród völgyében, a Désaknai Formáció feletti rétegösszlet
diszkordáns és sokszor igen zavart tektonikus helyzetben található, és helyenként diapir redőket
alkotva, szintén a Preorbulina glomerosa (N.9 és az N.10) biozónába sorolható.
A középső bádeniben (Wieliczkai) képződött sótestek és az ezt borító sós agyagok helyezkednek
el (Désaknai Formáció).
A Homoródalmási Rögöt felsőbádeni vagyis koszovi rétegösszlet veszi körül
(Homoródszentmártoni Formáció). A felsőbádeni rétegösszlet alapja nem ismert, nem jelenik meg a
felszínen, ezért települési helyzete és kapcsolata a sósképződményekkel nem tisztázott. Az igen
bonyolult tektonikai szerkezet kialakulásához jelentős mértékben hozzájárultak, mint azt a
későbbiekben látni fogjuk, a térségünkben zajló intenzív tektonikai folyamatok. Viszont ismert
tény, hogy az eltemetett röghegység mindkét oldalát diszkordáns településben, a velapertinás limacinás kosszovi összlet takarja.
A felsőbádeni radioláriás mélytengeri agyagokkal kezdődik, majd a román szakirodalomban
Spirialis-os Márgákként is ismert, pteropodás-globigerinás felső rétegösszlettel folytatódik. Az ebből
kimosott gazdag velapertinás foraminifera társulások - Velapertina cingulata LUCZK., Velapertina
(concinna) iorgulescui POPESCU, Globigerina concinna REUSS, Globigerina bulloides D'ORB.,
Spheroidina bulloides D'ORB., Bogdanowiczia pocutica, Cyclogira (Cornuspira) involvens REUSS,
Glandulina equalis REUSS, Glandulina laevigata D 'ORB., Lenticulina cassis LMCK., Spirolina cf
austriaca D'ORB., Eponides omnivagus LUCZKOVSKA, Eponides repanandus FICHTEL &
MOLL, Virgulinella miocenica CUSHMANN, Globulina tuberculata D'ORB., Gyroidinoides soldani
D'ORB, Bagatella konkensis LIVENTHAL, Bagatella gutsulica LIVENTHAL, Bagatella subulata
CUSHMANN & PARKER, Bagatella elongata D'ORB., Sigmoilina tenuis CZJEK, Quinqueloculina
triangularis D'ORB., Pyrgo inornata D'ORB., Pyrgo lunula D 'ORB., Bolivina dilatata REUSS,
Bulimina calcarata SEQUEURA, Siphonodosaria sharbergana NEUGEBOREN, Cycloforina
contorta D'ORB., Elphidium crispum LINNÉ, Elphidium fichtelianum D'ORB., Protoelphidium
granosum (D'ORB.), Ramulina sp., Fontbotia sp., Pseudonodosaria sp. - a Velapertina biozónába
(N.11 és N.12) tartoznak. 31
A Vár- és a Domokos-hegy két oldalán kifejlődött, pteropodás-velapertinás összlet több jól
elhatárolható szintre tagolódik:
a. Alsó aleuritos márga szint - piritesedett limacinás-velapertinás sötétszürke aleuritos márga és
aleuritos rétegekből áll.
b.

Középső

olisztolitos szint - Lövétei rétegek - kavicsos homokos aleuritból és olisztolit
rétegösszlet. Az olisztolit kristályos, mezozoos és eocén elemekből áll. A
mátrixot képező pelágikus aleurit (1. ábra) durva szemcsés és görgetett kavicsos, terrigén elemekkel
keveredik. A rosszul osztályozott, két csúcsú mátrix szemcseösszetétel diagramja jól jellemzi az
aleuritos homok „kevert" származását. (A mátrix összetétele: 1,91 %-a 2,0-0,2 mm frakciójú durva
homok, a 0,2-0,02 mm-es frakcióba tartozó finom homok aránya 48,42 %, az iszap frakciót - 0,020,002 mm - 46,29 % képviseli, a 0,002 mm átmérő alatti kolloidális frakció aránya csak 17,86 %.)
elemekből felépülő

30

31

PÁSZTOHY 2003.
PÁSZTOHY 2003.
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Az olisztolit-mátrix szemcseösszetétel diagramja
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1. ábra. Az olisztolitos szint mátrixának szerncseösszetétele:
Hornoródkernényfalva-Felsőrnészpatak.

Az olisztolit összlet jellegzetes szerkezete majdnem teljes Bouma - szekvenciát alkot:
1. a sorozat alsó szintje párhuzamos, gradált, 10 m vastag durva homokos-kavicsos padot alkot
2. az aleuritos szint 8 m vastag, párhuzamos laminációval
3. 25 m vastag összlet homokos aleurit hullámos és konvolut laminációval, bioklasztokkal,
Glycymerises kagylótörmelékkel, szögletes kristályos, mezozoos és eocén mészkőtuskókkal
4. 8 m vastag laminált szerkezetű homokos aleurit, kavicsos beékelődésekkel és Glycymeris
pectunculus-os maradványokkal
S. az S m-es felső szint, homokos aleurit szintén párhuzamos rétegzettséggel.
A szekvenciát konkordánsan homokköves padok, osztrigás mikrokonglomerátum és a koszovi
konglomerátum szint takarja.
A Lövétei Rétegek kőzettani jellege világosan jelzi, hogy ezen a területen a felső bádeniben egy
árok-sasbércrendszer alakult ki. Ez egy kiemelkedett kordillera szerű szigetcsoportot alkotott, és az
ehhez kötődő parti öv mellett meredek kontinentális lejtő alakult ki. Az ilyen meredek tengeralatti
lejtőkre jellemzőek a gravitációs folyamatok, a fluid iszapfolyások és a törmelékes iszaplavinák,
blokkcsúszások stb.
Az igen nagy, olykor 3-4 m átmérőjű blokkok jelenléte, intenzív tektonikai hatásokra és
letarolásra, akár egy nyírási övezet jelenlétére is utal. Az idősebb képződményekből származó
32
idősebb, exotikus blokkokat, exolitosztromoknak is nevezhetjük.
Az idősebb formációkból
származó tuskók a kontinentális lejtők alján a gravitáció hatására az iszaplavinákkal kerültek és
halmozódtak fel. A felhalmozódott üledék pelágikus iszappal keveredett. A gipszkristályok és a
vaskonkréciók jelenléte a mátrixban a tengervíz összetételének gyors változásaira utal.
Az olisztolit tipikus flis képződmény, de kialakulhat hasonló ősföldrajzi és őskörnyzeti
körülmények között is. 33
Az aleuritos homok, a fent bemutatott bemosott eocén fauna mellett, gazdag foraminifera
társulást is tartalmaz: Velapertina iorgulescui POPESCU, Globigereina concinna REUSS, Globigerina
tarchanensis, Spheroidina bulloides D'ORB., Marginulina semituberculata KARREN, Articulina
tenella EICHWALD, Nodosaria rudis D'ORB., Lagena sp., Textularia sp., Spiroplectammina scaligera
LUCZ., Spiroplectammina carinata D 'ORB.

32
33

KOVÁCS 1988.
KOVÁCS 1988.
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Wanek Ferenc ebből a szintből bemosott eocén kagylósrák társulást határozott meg: Bythocypris
arcuata MUNSTER 1830, Bairdopillata gliberti KEIJ 1957, Cyamocytheridea sp., Quadracythere
(Hornibrookella) vahrenkampi MOOS 1965, Hermanites paijemorchiana KEIJ 1957, Altertrachyleberis
striatopunctata ROEMER 1838, Altertrachyleberis sp. cf A. decipiens LIENENKLAUS 1894.
e. Parti-neritikus szint - apró kavicsos homokos aleuritokból, microkonglomerátumból és a
részén vastag konglomerátum összletből áll. Ezt a konglomerátum szintet Gertrude Rado és
munkatársai34 tévesen a Kárpáti emeletbe sorolt Persányi Konglomerátummal azonosították.
Számunkra azért is fontos a kosszovi konglomerátumos szint besorolása, mert ez is tartalmaz
görgetett nummuliteszes eocén elmeket.
Tehát az epikontinentális jellegű nummuliteszes elemek két forrásból, a nagyobb tuskószerű
elemek az olisztolit összletből, míg a lekerekített kisebb elemek a felső kosszovi konglomerátum
szintből származnak.
A pirites, glaukonitos sok kagylótöredéket, radiloláriát, tengeri sün tüskéket tartalmazó
homokos aleuritból a következő mikro- és makrofaunát azonosítottuk: Velapertina iorgulescui
(cingulata) POPESCU, Lagena filicosta REUSS, Lagena striata D'ORB., Dentalina soluta REUSS,
Dentalina badenensis D'ORB., Laevidentalina sp., Martinottiella communis D'ORB.,
Pseudonodosaria cf larva CARSEY, Marginulina tenuis BORNN., Spiroplectammina carinata
D'ORB., Textularia carinata D'ORB., Stilostomella bradyi CUSH., Vulvulina buningi FINLAY,
Globulina rugosa D'ORB., Globulina spinosa D'ORB., Uvigerina perornata PISHVANOVA,
Amphimorfina hauerina NEUGEBOREN, Siphonodosaria scharbergana NEUGEBOREN,
Elphidium impertatrix BRADY, Elphidium crispum LINNE, Lenticulina calcar D'ORB., Lenticulina
cassis LUCZK., Melonis pompilioides FICHTEL & MOLL, Guttulina depauperata REUSS, Rupertia
stabilis WALLICH, Cibicides ungerianus D'ORB., Cibicides levis RZEHAK, Polymorphina
burdigalensis D'ORB., Dendritina elegans D'ORB., Quinqueloculina badensis D'ORB., Triloculina
austriaca D'ORB., Gyrioidina sp., a kavicsos homokos parti övben: Glandulina laevigata D'ORB.,
Nodosaria aspera REUSS, Nodosaria soluta BORNN., Elphidium imperatrix BRADY, Valvulineria
complanata D'ORB., és Glycymeris (Pectunculus) pilosus LINNÉ, Chamys latissima nodosiformis
SERR., Pecten rollei HORN., Ostrea digitalina DUB., Crasostrea cf gingensis SCHL., Ostrea sp.,
Turritella sp., Serpula sp. fajokból alló puhatestű faunát.
felső

d. Felső dacittufa vagy a Darasca (Apahida-Borsa) tufa szint - ebből a szintből szintén
globigerinás-velapertinás társulást azonosítottunk: Velapertina cingulata LUCZK, Velapertina
iorgulescui (indigena) POPESCU, Globigerina bulloides D'ORB., Spheroidina bulloides D'ORB.,
Globoquadrina altispira CUSHMANN et J ARVIS.
A koszovi végén a proximális övbe tartozó terület kiemelkedik, ezért a szarmata formációk
transzgresziv vagy tektonikus helyzetben települnek a bádeni képződményekre.
A koszovi végén a Központi Paratethys elszigetelődik és térségünkben a koszovi-szarmata határt
a Lobatula certa LUCZK. megjelenése jelzi. 3;

Palinszpasztikus rekonstrukció
1. A Homoródalmási Rög obdukció által a Bukovinai takarókra rátolódott Erdélyi
(Transzilvanida) Egységhez tartozó Hagymási takaró kiemelkedett töredéke. A neogén
üledékekkel betemetett Homoródalmási Rög kövületszegény tithon-neokom fehér
mészkőből és mészkőbreccsából épül fel. A terület aljzatát a mirkvásári fúrásban harántolt,
a Bukovinai takaróhoz tartozó barrémi, alsóapti és vadflis rétegek alkotják.
34
35

RADO ET AL. 1980.
POPESCU 1995; POPESCU, BROTEA 1994.
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2. Szerkezetileg a Persányi-hegységhez tartozó Homoródalmási Rög az alsókréta végén
kiemelkedik és felszínén megindulnak a letarolási folyamatok. Erről tanuskodik a homoródalmási
mészkőbányában feltárt karsztos jellegű felszín bauxitos feltöltött dolinákkal és töbrökkel. Igen
valószínű, hogy a kiemelkedett felszín peneplenizációja az alsó eocénig tartó folyamat volt.
3. Az alsó eocén (yprézi-lutéci) idején a területet elönti a tenger és itt epikontinentális tengeri
üledékek rakódnak le.
4. A felső eocénben a terület kiemelkedik és újra megindulnak a letarolási folyamatok.
S. A letarolt, részben ábráziós felszínt a bádeni tenger árasztja el. Ezt a felszínt a Dési-tufa alatti
vékony meszes törmelékes szint jelzi. Esetünkben, az alsó bádeniben a vulkáni tevékenységhez
kapcsolódó tufaszórás következtében a térségben párhuzamosan az ábráziós felszínre, dacittufák
települnek.
6. Az Erdélyi-medencében, a középső bádeniben (Wieliczka) só képződik.
7. Az alsóbádeni elején az intenzív tektonikai folyamatok, főleg a kialakult transzpressz10s
erőtér hatására nyírási öv és a hosszanti törésvonalak memén árok-sasbércrendszer alakul ki.
8. A kiemelkedett szigeteken kezdetét veszi a letarolási folyamat és a terrigén törmelék a
tengerbe sodródik. A terrigén anyagot és a kristályos, eruptív, mezozoos és eocén tuskókat, a
gravitáció hatására az iszaplavinák, a szigetek körül kialakult kontinentális lejtőkön szállítják, ahol
összekeveredve a proximális tengeri üledékekkel, felhalmozódnak, létrehozván az olisztolitos
összletet.
9. A területet újra tenger önti el és körülötte szarmata-pannon kori üledékek halmozódnak fel.
10. A terület kiemelkedik és a rög délkelet irányba, 20-30° -al megdől {tilt).
11. A felső pliocén-alsó pleisztocén időszakaban a Domokos és a Várhegy újra letarolt felszínét
piroklasztit üledékek és lávafolyások takarják el.
12. A törésvonalak mentén a homoródalmási Várhegyen kialakult erupciós központból piroxén
andezit láva ömlik a felszínre.

Következtetések
Területünkön a mészkőtuskókból feltárt, epikontinentális eocén nem jelentkezik in situ
a felszínen a mezozoos és eocén mészkőtuskók a Felsőbádeni olisztolitos Lövétei
Rétegekből, míg a görgetett eocén elemek az ezt fedő konglomerátumokból származnak.
A középsőbádeni időszak végén kiemelkedett szigetek peremén a kialakult kontinentális
lejtőkön gravitációs zagyárak szállították a tuskókat. A felhalmozott üledékek majdnem
teljes Bouma szekvenciát alkotnak.
Az eocén után kiemelkedett tengerfenék letarolódik és erre az ábráziós felszínre rakódik
le az alsóbádeni Dési tufa. A középső koszovi emelet végén a Homoródalmási Rög
kiemelkedik a tengerből. A kiemelt szigetvilág letarolódik és fiatalabb üledékek takarják be.
Irodalom
BÁNYAI 1922

BÁNYAI 1942

BARTKÓ 1943

Bányai, János, Studiul geologic asupra flancului de vest mijlociu al
muntelui Harghita, IN Dari de Seama ale lnstitutului Geologic Román,
X, Bucure~ti, 1-13.
Bányai, János, A tufák szerepe az Erdélyi medence délkeleti részén (Előzetes
közlemény), IN Beszámoló a M. Kir. Földtani Intézet 1942. jan. 23-i
vitaüléséről, 1942/1, Budapest, 5-27, 1 á.
Bartkó, Lajos, Székelyudvarhely-Homoródalmás környékének földtani
viszonyai, IN A Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése, 1943/2,
Budapest, 91-118.
403

PÁSZTORY ZOLTÁN
BARTKÓ 1950

BUCUR 1964

BUCUR 1965
CODARCEA-DESILA ET
AL. 1965

HERBICH 1878
KOCH 1894

KOCH 1900
KOVÁCS 1988

MAC 1972
MAXIM 1962

MÉSZÁROS 1991

MÉSZÁROS, p ÁSZTOHY
1980
MÉSZÁROS ET AL. 1994

MRAZEC, jEKELIUS
1927
PÁLFFY 1889

Bartkó L., Székelyudvarhely-Homoródalmás környékének földtani
viszonyai, IN A Magyar Állami Földtani Intézet Évi jelentése 1941-1942,
Budapest.
Bucur, Ioan, Nota geologica asupra calcarului de la vest de Merejti.
Bazinul píríului Homorodul Mic, IN Petrol ji Gaze, Vol. 15, Nr. 2,
Ploie§ti, 54-55.
Bucur, Ioan, Cercetari geologice ín bazinul Homorodului (Depresiunea
Transilvaniei),IN Petrol ji Gaze, Vol. 16, N r. 8, Ploie§ti, 442-445.
Codarcea-Desila, Marcela; Dumitru, M., Dumitru, C., Observa{ii
privind localizarea ji constitu{ia geologica a reliefului íngropat de la
Comanejti, IN Studii # cercetari, seria Geologie 10, 2, Bucure~ti, 325340.
Herbich, Ferencz, A Székelyföld földtani és őslénytani leírása, A M. Kir.
Földtani Intézet Évkönyvei V, Budapest.
Koch, Antal, Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei !.
Paleogén csoport, INA M. Kir. Földtani Intézet Évkönyvei X, Budapest,
159-358.
Koch, Antal, Az erdélyrészi medencze harmadkori képződményei II.
Neogén csoport, A M. Kir. Földtani Intézet Évkönyvei, Budapest.
Kovács, Sándor, Olistostromes and other deposits connected to subaqueous
mass-gravity transport in the North Hungarian Paleo-Mesozoic, IN Acta
Geologica Hungarica, vol. 31, nr. 3-4, 265-288.
Mac, Ion, Subcarpa{ii Transilvaneni dintre Murej ji Olt, Editura
Academiei R.S.R., Bucure§ti.
Maxim, Ion Al., Cáteva observa{ii asupra aspectelor morfologice ale
lacurilor de apari{ie a masivelor de sare din Transilvania (IJ), IN Studia
Universitatis Babej-Bolyai, Seria Geologie-Geografie, 1, 17-38.
Mészáros, Nicolae, Nannofossil Zones in the Paleogene and Miocene
Deposits of the Transylvanian Basin, IN Proc. IV. INA Conf,
Knihovnicka ZPN, 14/2, Prague, 87-92, 3 fig.
Mészáros, Nicolae; Pásztohy, Zoltán, Date noi asupra reliefului íngropat
de la Comanejti-Lueta úud. Harghita), IN Acta Hargitensia, l, MiercureaCiuc, 299-304.
Mészáros, Nicolae; Marza, Ioan; Ghergari, Lucretia, Chira, C.; Tóth,
L., Contributions to the Stratigraphy of the Lueta - Merejti Region (the
Harghita County) and the Age of the Volcanic Tujfs, IN Nicorici E. (Ed.)
The Miocene /rom the Transylvanian Basin, Cluj-Napoca, 171-178.
Mrazec, Ludovic; Jekelius, Erich, Aperr;u sur la structure du bassin
Néogene de Transylvanie, Guide des excursions de l'association pour
l'avancement de la geologie des Carpates, 2eme edition, 5-22, Bucure§ti.
Pálfy, Mór, Adatok Székelyudvarhely környékének geológiai és hidrológiai
viszonyaihoz, IN Földtani Közlemények, XXIX/1-4, Budapest, 6-12.

PÁSZTOHY 1967

Pásztohy, Zoltán, Geologia regiunii Lueta-Comanejti,
dolgozat, Babe§-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.

PÁSZTOHY 2003

Pásztohy, Zoltán, Geologia regiunii dintre Valea Várghij ~i Odorhei
Secuiesc (Bordura nordvestid. a Peqanilor §i sudestul Bazinului
Transilvanei), Doktori értekezés, "Babej-Bolyai" Tudományegyetem,
Kolozsvár.

404

Diploma

A LÖVÉTE-HOMORÓDALMÁSI „ELTEMETETT HEGYEK" KÉRDÉSE
POPESCU, BROTEA 1994

POPESCU ET AL. 1995

RADO ET AL. 1980

SZÁDECZKY KARDOSS
1927
SZÁDECZKY KARDOSS
1929
SZÁDECZKY KARDOSS
1930
V ASILESCU ET AL. 1968

Popescu, Gheorghe; Despina, Brotea, Evolution of the Transylvanian
Foraminiferal assemblages during Late Oligocene and Middle Miocene, IN
The Miocene From the Transylvanian Basin, Romania, Cluj-Napoca 119124.
Popescu, Gheorghe; Marunteanu, Mariana; Filipescu, Sorin, Neogene
/rom Transylvania Depression, Guide to excursion Al (pre-Congress),
IN Romanian ]ournal of Stratigraphy (X'h Congress RCMNS, Bucure~ti,
1995), vol. 76, nr. 3, 27 p.
Rado, Gertrude; Jicleanu, N.; Gheorghian, M.; Popescu, A.; Date noi
privind litobiostratigrafia depozitelor miocenului ~i pliocenului din
regiunea Comane~ti-Lueta-Martini~ (]ud. Harghita), IN Studii ~i cercetari
de geologie, geofizica, geografie. Geologie, 25, Bucure§ti, 95-108.
Szádeczky Kardoss, Gyula, Munfii ascun~i Ín Transilvania de Est, IN
Dari de Seama ale lnstitutului Geologic al Romániei, Vol. XV (1927),
Bucure§ti.
Szádeczky Kardoss, Gyula, A Székelyföld képződése, IN Csutak Vilmos
(Szerk.), Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára,
Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, Kolozsvár, 491-502.
Szádeczky Kardoss, Iuliu (Gyula), Munfii ascun# ín Transilvania de est,
IN Dari de Seama ale lnstitutului de Geologie al Romániei, XVI (192728), Bucure§ti.
Vasilescu, A.; Mure§an, M.; Popescu, Ileana; Sandulescu, Jana; Popescu,
A.; Bandrabur, T., Harta Geologica, Nota explicativa, Scara 1:200000,
Foaia 20, Odorhei, Com. Stat Geol., lnstitutul Geologic, Bucure§ti.

Pásztohy Zoltán
Talajtani és Agrokémiai Hivatal
Csíkszereda, Románia
E-mail: pasztohyz@yahoo.com

PROBLEMA „MUNTILOR ASCUN~I" DE LA

LUETA-MERE~TI

Rezumat
ln partea de sud-est a Bazinului Transilvanei, in zona Lueta-Mere§ti (Lövéte-Homoródalmás),
apare la zi un bloc de calcar mezozoic, Microklippa de Mere§ti, fragment al Pánzei de Ha§ma§.
Acest bloc este inecat in depozite neogene, formánd o cordiliera ascunsa. Cordiliera ingropatií este
atestata §i prin elemente exotice, intálnite in zona, fragmente calcaroase eocene cu numuli1i, calcare
mezozoice, blocuri cristaline §i granite ro§ii.
Analizele sedimentologice §i stratigrafice ne indid, precum in timpul Kosovianului, in zona
taluzului continental, blocuri exotice amestecate cu materialul terigen §i cu material fin debritic
transportate gravita1ional pe rampe de alunecare, formand depozite olistolitice. Acestea prezinta §i
o structura specifica. ln baza stivei, apare orizontul cu lamina1ie plan paralela, orizontul median are
o lamina1ie incruci§ata, iar orizontul superior prezinta lamina1ie laminara. Aceastií structura
reprezinta succesiune caracteristid pentru secven1e Bouma, care formeaza Strate de Lueta.
ln final, teritoriul a fost intens afectat de mi§dri tectonice, dupa care, relieful emers fragmentat a
fost acoperit de sedimente mai tinere, postkosoviene.
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THE QUESTION OF THE 'HIDDEN MOUNTAINS' AT

LUETA-MERE~TI

Abstract

ln the south-eastern part of the Transylvanian Basin, in the Lueta-Mere~ti-Comane~ti (LövéteHomoródalmás-Homoródkeményfalva) area, a zone with horsts known as „buried relief" or
„Hidden Mountains" is situated. The „Vár" (Castle)-hill, a partially exhumed Mesozoic Horst is
imbedded in younger Neogene's sediments.
ln this area, exotic (crystalline, Mesozoic and Eocene limestone) blocks are found, embedded in
muddy-sandy matrix. The sedimentological and stratigraphycal analyses show that in this region
island or cordillera areas were installed. The fluidized muddy or sandy material - debris flows transported the continental pebbles and exotic blocks by gravity slides on the steep continental
slopes. Thus, formed olistolith deposits had accumulated in the bathial zones. These strata
complexes also represent characteristically the 'Bouma-series'. The olistolith formations we called
Lueta (Lövéte) Beds. This with Velapertina-Globigerina associations are included in U pper
Badenian or in Kossovian strata.
Later on this area was intensively affected by the tectonic movements and was fragmentized,
while the emerged relief was buried by postkossovian sediments.
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2. ábra. Lövéte-Homoródalmás-Homoródkeményfalva környékének földtani térképe: 1. Alsókréta röghegység, 2.
Alsóbádeni Dési-tufák, 3. Sótestek, 4. Felsőbádeni vagy Kosszovi rétegösszlet, 5. Kosszovi Olisztolit Rétegek, 6.
poligén konglomerátum, 7. Szarmata üledékösszlet, 8. Pliocén andezites vulkáni szedimentösszlet, 9. Piroxén
andezit lávafolyás, 10. Alluvium, A. Homoródalmás, L. Lövéte, K. Homoródkeményfalva.
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3. ábra. Földtani szelvény a Nagyhomoród, Domokos-hegy és a Kishomoród völgye között, Lövéte és
Homoródkeményfalva mellett: 1. Felsőbádeni vagy Kosszovi rétegösszlet, 2. Középső Kosszovi Olisztolitos Lövétei
Rétegek, 3. Felsőbádeni poligén konglomerátum, 4. Felső Koszovi tufák, 5. Szarmata üledékösszlet, 6. Alluvium,
F. törésvonal.
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A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ESEMÉNYEI
Gyarmati Zsolt, Gecző-Dávid Biborka
2012. március 8.
MúzeumCafé díjátadó ünnepség
A másodszor odaítélt MúzeumCafé-díjat idén Gyarmati Zsolt tortenesz, a Csíki Székely
Múzeum vezetője vehette át. A Szépművészeti Múzeum által alapított múzeumi magazin a csíkszeredai intézménynek az egész magyar múzeumi világ számára példaértékű modernizálásáért, a
múzeumnak otthont adó Mikó-vár felújításában játszott szerepéért, valamint az elmúlt évek nagy
sikerű kiállításainak megszervezésért ítélte oda a díjat.
A MúzeumCafé díj alapítói szándéka szerint az elismeréssel a magyar múzeumi szakmából
minden évben egy olyan szakember munkáját ismerik el, aki a MúzeumCafé szellemiségével
összhangban előremutató, új és korszerű szemlélettel alkotott a maga szakterületén.
2012. március 13. - április 7. /Kossuth utcai galéria
Székely festékesek - Páll Etelka textilkiállítása
A Székely festékesek című kiállításon tizenhat természetes anyagból készült, hagyományos,
székely mintákkal díszített szőttest tekinthették meg az érdeklődők. A festékeseket a Viski Károly
1928-ban közzétett könyvéből Páll Etelka mintázta, annyi különbséggel, hogy a saját színeit
használta. A gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum textílházában készült alkotásokat
Portik Erzsébet, Benedek Katalin és Páll Etelka szőtték.
A vándortárlatot Szőcs Levente néprajzkutató nyitotta meg, a vendégeket Csergő Tibor, a
Tarisznyás Márton Múzeum igazgatója köszöntötte, házigazda Gyarmati Zsolt múzeumigazgató.
2012. április 11. - május 3. / Kossuth utcai galéria
36 - F aza k as Barna k epzomuvesz k"ia11'itasa
Fazakas Barna az utóbbi nyolc év alkotásaiból válogatott kiállításanak címe 36, ezzel utalva az
alkotó születésnapjára. Fazakas Barna Csíkszeredában született, a temesvári Nyugati Tudományegyetemen végezte el a grafika szakot, jelenleg pedig Belgiumban él. A reklámgrafika és képző
művészi alkotásai mellett közel 20 éve népszerű lemezlovas, DJ is.
A kiállítást Túros Eszter művészettörténész nyitotta meg, majd zenei csemegeként a Pues El
Resto zenéje szolgált.
I

11

11

I

I

2012. március 26. -·június 22.
Diákvetélkedő „A Mikó-vár története" e. állandó kiállításhoz kapcsolódóan
Hargita Megye Tanácsa közösen a Csíki Székely Múzeummal és a Hargita Megyei Nevelési
Tanácsadó és Erőforrás Központtal vetélkedőt hirdetett Hargita megyei általános iskolák számára A
Mikó-vár története címmel.
A vetélkedő célja volt az 5-8. osztályos tanulók körében népszerűsíteni a régió egyik
legjelentősebb műemléképületét, a Mikó-várat; betekintést nyújtani a koraújkori várkastély

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve VIII. (2012), p. 411-416
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történetébe; megismertetni a Bethlen Gábor korabeli, majd a 18. századi virágkorát - a régészeti és
művészettörténeti kutatások eredményeinek tükrében.
A vetélkedőre 41 iskola jelentkezett, akik a múzeum szakmai irányításával helyi szinten
szervezték meg a vetélkedőket. Minden iskola első három helyezett csapatának ingyen belépők és
ajándékcsomagok, az összes résztvevőnek pedig ingyen utazás volt a jutalma.
2012. március 31. /Kossuth utcai galéria
Húsvéti családi nap
A hagyományos ünnepre való felkészülés jegyében szervezett családi napon a gyerekek és
kísérőik a Húsvéti mese előadást tekintették a Tomcsa Sándor Színház tagjainak előadásában, ezt
követően pedig ajándéktárgyakat, kézműves munkákat készítettek és tojást festettek.
2012. április 2-6. / Kossuth utcai galéria
Iskola másként program a múzeummal
A Csíki Székely Múzeum is bekapcsolódott az idén először indított, Iskola másként országos
tanügyi programba. A hét folyamán az előzetesen bejelentkezett iskolás csoportok a Székely
festékesek című időszakos kiállításhoz kapcsolódóan a festékes szőnyegek motÍvumaival, a
szövéstechnikával ismerkedtek, hagyományos növényi festékkel fonalat festettek, amelyet haza is
vihettek.
2012. május 3-4. I Kossuth utcai galéria
Tres Courts - Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiválja
Három percnél nem hosszabb hazai és a világ különböző országaiból származó filmesek
alkotásait bemutató filmfesztivál 14. kiadása május első felében került megrendezésre világszerte,
Csíkszeredában idén második alkalommal szervezte meg a vetítéseket a Csíki Székely Múzeum. A
fesztivál műsorában családi, romániai és nemzetközi válogatás szerepelt. Ugyanakkor a nézők is
leadhatták szavazatukat kedvenc filmjeikre.
2012. május 8-22. /Kossuth utcai galéria
Victor Vasarely kiállítás
Több mint húsz év Óta először nyílt átfogó Victor Vasarely kiállítás városunkban. A Csepei
Tibor nemzetközi viszonylatban is legnagyobbnak számító Vasarely-gyűjteményéből válogatott
ötven grafika, tizenöt Vasarely által tervezett tárgy (szobor, kinetikus kép, relie~, és a művész
életéről szóló film bemutatásával kíván Ízelítőt adni a múzeum Vasarely munkásságából.
2012. május 19-től
A Mikó-vár története - a Csíki Székely Múzeum új állandó kiállítása
Az év kiemelt jelentőségű múzeumi projektje egy új állandó kiállítás megnyitása volt. A kiállítás
a régészeti és művészettörténeti kutatások eredményeit felhasználva jeleníti meg a Mikó-vár Bethlen
Gábor korabeli, majd a 18. századi virágkorát. Az eredeti helyszínen mutatja be a vártörténet
különböző fázisait, a korabeli tárgyi kultúrát, a hétköznapi élet aspektusait, a katonáskodás tárgyi
világát - és teszi mindezt európai szintű kiállítási infrastruktúrával, innovatÍv módszerrel, újszerű
látványvilággal.
2012. május 24. - június 8. /Kossuth utcai galéria
Hargita Megyei Képzőművészek Tárlata
A Hargita Megyei Kulturális Központ és a Hargita Megye Tanácsa által, idén hetedik
alkalommal megszervezett tárlaton a megyében alkotó és innen elszármazott hivatásos képző-
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művészek munkáit láthatta a közönség. A kiállítás a Ill Székelyföld Napok rendezvénysorozat része.
Megnyitóbeszédet Székedi Ferenc műkritikus mondott.

2012. május 30. /Városháza gyűlésterme
A visszatért Erdély 1940-1944 - Ablonczy Balázs történész előadása
A Magyarországhoz 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntéssel visszacsatolt Észak-Erdély a
magyar fennhatóság ötven hónapja alatt egy nagyszabású kísérlet színtere volt: a budapesti
kormányzat a kor mércéjével mérve is jelentős összegeket fordított arra, hogy a területet
modernizálja és bekapcsolja a magyar állam rendes vérkeringésébe. Bár e törekvések kudarcot
vallottak, hagyatékuk ma is jelentős az erdélyi magyar gondolkodásban. Mi ez a hagyaték, hogyan
nézett ki e négy év politikája, milyen lépések történtek? Ezekre a kérdésekre kereste a választ
előadásában Ablonczy Balázs történész, budapesti EL TE oktatója, a Párizsi Magyar Intézet
igazgatója, akinek 2011-ben jelent meg könyve a kérdésről. A rendezvény házigazdája Gyarmati
Zsolt történész, múzeumigazgató.
2012. június 23.
Múzeumok Éjszakája
A harmadik alkalommal megrendezett Múzeumok Éjszakája célja a múzeumban zajló szakmai
munka átláthatóvá tétele a „szórakoztató múzeum" eszméje jegyében. Az idei év kiemelt témája a
Mikó-vár története volt, a részvétel ezúttal is teljesen ingyenes volt. A vártörténeti kiállfráson
Gyarmati Zsolt igazgató tartott rendkívüli tárlatvezetést, a kiállítás pedig éjfélig volt látogatható. A
vár épületén végzett falkutatások eredményeiről interaktív vár körüli sétán tudhattak meg többet az
érdeklődők Darvas Lóránd régész vezetésével. A gyerekek számára múzeumpedagógiai foglalkozást
biztosítottunk a Csíki Anyák Egyesülete és a Pigmenta Csoport közreműködésével. A vár
színpadán fellépett az lnocskényka zenekar, majd rendezvény díszvendége, Müller Péter Sziámi és
Takáts Eszter zenekara adtak koncertet. Zárásként három percnél rövidebb filmeket vetÍtettünk a
vár udvarán.
A programok két másik helyszínen is zajlottak: a Nagy Imre Galériában teltház előtt
vendégszerepelt a Kolozsvári Állami Magyar Színház a Megöltem az anyámat című előadásával. A
Kossuth utcai galériában az Erdély virágai kiállítást nyitottuk meg.
Rendezvényeink hajnali két Órakor értek véget és mintegy 1800 látogatót vonzottak.
2012. június 23. - augusztus 24. /Kossuth utcai Galéria
Erdély virágai - Egy kutatás pillanatképei 2006-2011
A Szentendrei Skanzen munkatársai 2006 Óta évente több vidéken végeztek mélyreható kutatást
építész és néprajz szakos hallgatók, továbbá erdélyi néprajzkutatók bevonásával. A szisztematikus
terepmunkákról pedig most, az Erdély virágai című fotókiállítás által adnak Ízelítőt. Megosztják a
terepmunka során szerzett élményeiket, a fényképezőgép által rögzített pillanatképekkel pedig
betekintést nyújtanak Erdély falusi világának sokszínűségébe.
A kiállítást a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese, Dr. Bereczki Ibolya, valamint
Vass Erika néprajzkutató-muzeológus nyitották meg, házigazda Gyarmati Zsolt múzeumigazgató.
2012. június 29. - július 1. I Mikó-vár
Minijazz 4
A Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál évente megrendezésre kerülő, immár kiemelkedő
kulturális eseménye a városnak és a környéknek. A fesztivál idéntől nemzetközivé vált, hisz
németországi és amerikai előadók is felléptek a Mikó-vár színpadán. Három nap alatt nyolc
koncert, workshoppok és hajnalig tartó jam session várta az érdeklődőket. Szervező: Mini
Jazzfesztivál Egyesület. Támogató: Csíki Székely Múzeum.
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2012. július 2-7. /Mikó-vár
Nyári tábor a múzeumban
Az idei táborban résztvevő gyerekek részletesen megismerhették A Mikó-vár története című
állandó kiállítás anyagát, Nagy Imre szülőházát és a képtárat Csíkzsögödben, betekintést nyertek a
kiállításrendezés bonyodalmaiba, részt vettek egy tanulmányi kiránduláson, melynek során
ellátogattak a székelyudvarhelyi Kováts fotóműterembe, Európa egyetlen ma is működő napfény
műtermébe.

2012. július 8-15. /Mikó-vár
Régizene Fesztivál
A Hargita Megyei Kulturális Központ szervezésében idén is sor került a Régizene Fesztiválra, ahol
a középkori, reneszánsz és barokk muzsika legrangosabb európai és hazai előadóit hallhatta a
közönség, ingyenes koncerteken.
2012. július 21. /Mikó-vár hátsó udvara
25 éves a Role Zenekar - jubileumi megakoncert
A progresszív rockzenét magyaros, eredeti megoldásokkal játszó együttes 25 éves fennálása
alkalmából háromórás jubileumi megakoncertet tartott a Mikó-vár hátsó udvarán, melyen több
mint száz fellépő és a teret megtöltő közönség ünnepelt együtt velük.
2012. augusztus 3-5. /Mikó-vár
Csíkszeredai városnapok
A Városnapok tartalmas és gazdag programkínálata három fő helyszínen, a Szabadság téren, a központi parkban és a Mikó-vár udvarán várta a kikapcsolódni vágyókat. A várba látogatók
számára különböző zenei koncertek, színházi előadás, bábelőadás, táncfellépések, kézműves
foglalkozás, borkóstoló, filmbemutató és országúti futóverseny díjátadója volt programra tűzve.
Ezen kívül a Csíkszereda 1917/2012 című látványbemutató során megtekinthették a városról idén és
majdnem száz évvel ezelőtt készült panorámaképet.
2012. szeptember 20. - október 5. / Kossuth utcai Galéria
Mátyás József (1930-2002) festészeti kiállítása
Mátyás József tanulmányait Kolozsváron végezte a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán
Abódi Nagy Béla és Andrássy Zoltán tanítványaként. A megyei és országos kiállításokon, külföldi
nemzetközi tárlatokon bemutatott munkái már fiatalon ismertté tették nevét, munkái eljutottak
Moszkvába, Genfbe, Bécsbe, Helsinkibe, Torinóba, Pekingbe.
A Csíkszentmárton Közsé~ Önkormányzatával és a Szent Márton Társasággal közösen
létrehozott kiállítást Márton Arpád festőművész nyitotta meg, közreműködtek a Nagy István
Művészeti Líceum diákjai.
2012. szeptember 29. /Mikó-vár
A Magyar Népmese Napja
Egész napos rendezvénnyel ünnepelték Benedek Elek születésnapját a Csíki Anyák Egyesülete és
a Boszorka Egyesület szervezésében a kisebb-nagyobb gyerekek és felnőttek a Mikó-vár udvarán.
Az eseményt Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csíki Székely Múzeum
támogatta.
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2012. október 2-4.
XIII. MAMUTT Szakmai konferencia és továbbképzés
Identitás, nemzet, nemzetpolitika címmel tartottunk történész-muzeológus konferenciát és
továbbképzést a Magyar Múzeumi Történész Társulat (MaMutt) és a Zala Megye Múzeumok
Igazgatósága közreműködésével.
Az idén 13. alkalommal megrendezett konferencia szervesen illeszkedik a MaMutt által évente
szervezett szakmai továbbképzők sorába. A szervezők első alkalommal választottak erdélyi
helyszínt, és tudatosan döntöttek a nemzetpolitika történeti megközelítése mellett. A történeti
muzeológia fontos kérdéseinek érintése mellett a fő hangsúly a nemzeti identitás és a
nemzetpolitikai gondolkodás tematikájának tárgyalására esett. Szakmai kirándulás keretében
Háromszék múzeumait (Kézdivásárhely, Zabola és Alsócsernáton), a gelencei műemléktemplomot,
a csíksomlyói kegytemplomot és kolostort látogatták meg.
2012. október 18. - november 9. /Kossuth utcai Galéria
gróf Bánffy Miklós - az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI)
vándorkiállítása
A vándorkiállítás célja Bánffy Miklós színházhoz kötődő munkásságának bemutatása, valamint
néhány új kutatási eredmény ismertetése, de az életmű komplexitását is szeretné érzékeltetni a
szakma és az érdeklődő közönség számára.
A megnyitón a vendégeket Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere köszöntötte, a
kiállítást bemutatta Szebeni Zsuzsa kurátor, az OSZMI színháztörténésze, a rendezvény házigazdája
Gyarmati Zsolt múzeumigazgató, közreműködött Puskás László, a Csíki Játékszín színművésze.
2012. november 14-15. /Kossuth utcai Galéria
One World Romania On Tour - dokumentumfilm fesztivál
Az emberi jogok problémakörét feldolgozó, cseh kezdeményezésű nemzetközi
dokumentumfilm fesztivált idén Václav Havel emlékének szentelték, a fesztivál alkotásai pedig
második alkalommal jutottak el Csíkszeredába. Az érdeklődőknek öt dokumentumfilmet
mutattunk be, melyek több nemzetközi díjat is elnyertek - Így a krakkói, göteborgi, thessaloniki,
lipcsei vagy a magyarországi Verzió nemzetközi filmfesztiválokon.
2012. október 20. I Kossuth utcai galéria
Őszi családi nap
A felnőttek megtekinthették a gróf Bánffy Miklós életpályáját bemutató vándorkiállítást. A
gyerekek kedvükre alkothattak, újraszínezhették a világot: Őszi hangulatú kézműves termékeket és
avarszőnyeget készíthettek, valamint kreatív pólófestésen vehettek részt.
2012. november 20. - december 20. I Kossuth utcai galéria
Tökös Mákos - Para István karikatúra kiállítása
Para István grafikus, karikaturista önéletrajza szerint nagyon fiatalon született, gyermekkora
csendes volt, szívesen járt iskolába, a rajzolást az iskolapadon kezdte. Több mint ötven lapnak,
magazinnak rajzolt mindeddig, könyvborítókat tervez, könyveket illusztrál, de tervez/készít
plakátokat, szórólapokat, pólókat, olykor kocsmafreskókat fest.
A kiállítást Orbán Zsolt tanár nyitotta meg, a vendégeket Gyarmati Zsolt múzeumigazgató
köszöntötte.
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2012. december 22.
Karácsonyi családi nap
A nap folyamán a gyerekek kreatív kézműves ajándékokat készítettek, mesés tornán vettek részt
Kelemen Zsófia gyógytornász vezetésével, Földi Zsuzsával pedig angyalváró táncot jának. A
felnőttek a téli ünnepkör népszokásairól hallhattak előadást Salló Szilárd néprajzkutatótól.
2012. december 9., 16., 23. és 30.
Ingyenes tárlatvezetések a vártörténeti kiállításon
Ingyenes tárlatvezetéseken vehettek részt A Mikó-vár tönénete
•/b an vasarnapon k'ent 15 orato'l .
ev uto 1so h'onapJa
I

I

I

I

című

kiállítás egyéni látogatói az

I

Gyarmati Zsolt
Biborka
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Románia
E-mail: gyarmatizsolt@csikimuzeum.ro
davidbiborka@csikimuzeum.ro
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ROVID BESZAMOLO A CSIKI SZEKELY MUZEUM
MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEIRŐL

Kádár

Kincső

Az év talán legsikeresebb visszajelzését olvashatjuk a fenti címben. Az idézet egy hatodik
osztályos diáktól származik, aki rendszeres látogatója a múzeumi gyermekprogramoknak. Lassan,
de biztosan kialakulni látszik egy aktÍv visszajáró látogatói kör. A múzeumpedagógusnak nem
igazán adatik meg az az öröm, mint egy iskolában oktató tanárnak vagy tanítónak, hogy napról
napra, évről évre lássa a fejlődést a diákjain. A Csíki Székely Múzeum az utóbbi években egyre
inkább arra törekedett, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásait, gyerekprogramjait minőségi és
mennyiségi szempontból egyaránt bővítse. Célunk ezáltal, hogy több iskola, család és gyermek
tölthesse kulturális környezetben a szabadidejét és a kultúrafogyasztás efféle formája épüljön be
mindennapjaiba. Az elmúlt évben gyermekprogramjaink tervezése közben törekedtünk arra, hogy
akár a kiállítások, akár a családi napok, vagy egyéb rendezvény keretében, mindig tematikus
foglalkozást biztosítsunk a lehető legszélesebb érdeklődői kör igényeinek kielégítésére. Emellett
igyekeztünk több helyszínen tevékenykedni, Így tartottunk foglalkozást a Mikó-várban, a Csíki
Székely Múzeum kiállító tereiben, a múzeumhoz tartozó Kossuth utcai galériában és a zsögödi
Nagy Imre Galériában is. Az elmúlt évben is folytattuk az önkéntes-programot. A múzeumbarátok
és az önkéntes diákok segítségével bonyolítottuk a családi napokat, a Múzeumok Éjszakája
rendezvényen a gyermekprogramot és a gyermektábort. Önzetlen segítségüket ezúton is szeretnénk
megköszönni. Az alábbiakban az egyes programok az iskolai évhez igazodva keriilnek bemutatásra.

Családi nap a zsögödi Nagy Imre Galériában
2011. október 8-án a Csíki Székely Múzeum különleges kalandra hívta a közösen tanulni,
szórakozni vágyó látogatókat a zsögödi Nagy Imre Galériába. Első alkalommal csatlakoztunk a
magyarországi kezdeményezésű Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozathoz, a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával. A rendezvény minden korosztály számára alkalmat kínált arra, hogy
Nagy Imre festő életművét, a szülőházát, a róla szóló filmeket, kiadványokat egy helyen láttassa.
Célunk az volt, hogy a résztvevőkkel megismertessük a festő mozgalmas alkotásait, a nagyterű
kompozícióit, a keret-tájba helyezett alakjait, motívumait, melyek majdnem kizárólag a csíki tájban
jelennek meg, hiszen színeit a naponta többször változó csíki fényhatásokra figyelve és alapozva
választotta meg. A program az eredeti környezetben hozta közelebb, tette személyesebbé a festő
életpályáját, és járult hozzá helyi kulturális identitás kialakításához. A rendezvény programjában a
művész életét bemutató filmek, családi programok, gyermekelőadás, családi vetélkedő,
múzeumpedagógiai foglalkozások, tárlatvezetés, a művész életét felelevenítő emlékidéző beszélgetés
szerepeltek. Egésznap folytak szabadtéri családi játékok a galéria udvarán és Zsögödi emlékeink
címmel óriásmontázst készíthettek az otthonról hozott képekből, képeslapokból, emléktárgyakból.
Ezekkel a programokkal párhuzamosan szintén egész nap a zajlott a NAGY RAJZOLÁS program
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is Az ember, a víz és az erdő Nagy Imre festészetében témában. A résztvevők ennél a programpomnál
különböző technikákat próbálhattak ki, a foglalkozást a csíkszeredai Nagy István Művészeti
Líceum diákjai irányították. Orbán Ferenc és barátai gyermekkoncertet tartottak Kerekecske
esztendőcske címmel. Felnőtt látogatóinknak tárlatvezetést ajánlottunk a galériában és a
szülőházban, emellett a festő életét bemutató három filmet vetítettünk: A zsögödi gazda (rendező:
Dékány István, 2008), Zsögödtől Zsögödig (rendező/szerkesztő: Daczó Katalin, 2006) Pictorul Nagy
Imre (rendező: David Reu). A tematikus nap délutáni óráiban Mi maradt meg? címmel ügyességi és
okossági családi vetélkedőt szerveztünk Nagy Imre megtekintett munkái (tárlatvezetés, előadás és
foglalkozások) alapján. A napot a festőről szóló tea és pogácsa melletti kötetlen beszélgetéssel
zártuk, ahogyan a szomszédok, barátok emlékeznek rá. Belépőjegy helyett arra kértük a
résztvevőket, hogy hozzanak magukkal egy képet, képeslapot vagy emléktárgyat, ami Nagy Imrét
vagy a festő környezetét juttatja eszükbe.

Karácsonyi családi nap
2011. december 17-én, szombaton 11 és 17 Óra között színes programmal vártuk a barkácsolni
vágyó érdeklődőket a Csíki Székely Múzeumhoz tartozó Kossuth utcai galériába. A résztvevők a
nap folyamán a téli ünnepkörről szóló társasjátékot és kézműves munkákat készíthettek, melyeket
a program végén hazavihettek. Emellett az ünnep hangulatát megidéző karácsonyi meseolvasással és
egyéb meglepetésekkel vártuk a gyerekeket. Így, a legszebb családi ünnepünket, a karácsonyt szebbé
tettük, hiszen mi magunk készítettük az ajándékokat. A nap folyamán szülő és gyermek egyaránt
ráhangolódhatott a közelgő ünnepre. A tevékenységek lebonyolításában önkéntes diákok és
múzeumbarátok voltak segítségünkre.

Húsvéti családi nap
A Csíki Székely Múzeum a húsvéti ünnepre való felkészülés jegyében családi napot tartott 2012.
március 31.-én, szombaton a Kossuth utcai galériában. Délelőtt a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor
Színház tagjainak előadásában a Húsvéti mese e. előadást tekinthették meg a gyerekek és kísérőik. A
Húsvéti mese egy kedves és tanulságos történet egy bárányról és a zene szeretetéről, mindezt húsvéti
környezetbe helyezve. A fuvolaszóval kísért előadásban megjelent a lusta kisbárány, két szorgos
nyuszi és két tündér is, akik játékosan tanították meg a báránykának, és ezzel együtt a gyerekeknek
is a tanulás és a munka szeretetét. A gyerekelőadást követően pedig a résztvevők késő délutánig
húsvéti ajándéktárgyakat, kézműves munkákat készíthettek, és tojást festhettek.

Iskola másként program a múzeummal
A Csíki Székely Múzeum is bekapcsolódott az Iskola másként országos tanügyi programba. 2012.
április 2-6. között az előzetesen bejelentkezett iskolás csoportok múzeumpedagógiai
foglalkozásokon vehettek részt a Kossuth utcai galériában. A Székely Festékesek című időszakos
kiállításhoz kapcsolódóan a festékes szőnyegek motívumaival, a szövéstechnikával ismerkedtek, a
hagyományos növényi festékkel fonalat festettek, amelyet haza is vihettek.

Múzeumpedagógiai foglalkozások a vártörténeti kiállításon
2012. május közepén nyílt meg A Mikó-vár története című állandó kiállítás. A korosztályi
sajátosságokhoz igazodva a kiállításhoz csoportoknak szóló múzeumpedagógiai foglalkozást
biztosítottunk és biztosítunk folyamatosan. Múzeumpedagógiai módszerek, eszközök, feladatlapok,
térképek, irodalmi művek, festmények, hanganyagok, korabeli ételreceptek segítségével a
kiállításon látottakat imeraktÍv formában dolgozzuk fel. Kézbe vehető tárgymásolatok, modellek,
valamim felpróbálható osztrák katonai ruházati darabok, 3D-s szétszedhető vármakett járulnak
hozzá, hogy a látogatás igazi élmény legyen. A foglalkozások kiválóan felhasználhatók a
418

„ANYA MONDTA, HOGY BIZTOS LESZ FOGLALKOZÁS, ÉS ITT LE~
történelemoktatás során akár a tananyaghoz kapcsolódóan, akár azt kiegészítve. A programot az
általános iskolásoktól a felnőttekig, baráti csoportoknak is ajánljuk.

Múzeumok Éjszakája
2012. június 23-án, szombaton 16 órától tematikus foglalkozással és egyéb gyerekprogramokkal
vártuk a rendezvény résztvevőit. Receptes könyvet kötöttünk a kiállítás konyha-terméhez
kapcsolódóan. A Múzeumok Éjszakáján megközelítőleg kétezer személy vett részt. A közel ötszáz
gyermek-látogató színvonalas foglalkoztatásához felvettük a kapcsolatot a városban működő,
gyerekekkel foglalkozó egyesületekkel, és ennek köszönhetően egyszerre több helyszínen többféle
kínálattal szolgáltunk. A lebonyolításban múzeumbarátok és önkéntes diákok is segítettek.

III. Múzeumi vártábor (szaktábor)
A Csíki Székely Múzeum harmadik alkalommal szervezte meg a Múzeumi vártábor (szaktábor)
elnevezésű programot Csíkszeredában, a Mikó-vár udvarán, a múzeum kiállítási, illetve
gyűjteményi termeiben és a hozzá tartozó galériákban. A tábor a 2012. július 2-7. közötti
időszakban került megrendezésre 28 gyermek és 5 táborvezető (szakemberek, önkéntesek)
részvételével. Ebben az esetben is fontosnak tartjuk kiemelni az önkéntes diákok, egyetemi
hallgatók tevékenységét, hiszen fiatal felnőttekként a tábor ideje alatt példaértékűen viszonyultak a
múzeumhoz, kultúrájukhoz. E táborral az általános célunk az volt, hogy igényes szórakozási
lehetőséget teremtsünk a csíkszeredai és környékbeli 7-13 éves gyerekek számára, illetve
megszerettessük a múzeumot, a múzeumba járást a gyermekekkel. Az idei táborban főleg
helytörténeti ismeretekkel igyekeztünk bővíteni a gyerekek tudását, ezáltal reményeink szerint
erősítettük a nemzeti és lokális identitásukat. Tematikus témafeldolgozásban, minden nap egy-egy
gyűjtemény/kiállítás részletes kibontásával ismerkedhettek meg a gyerekek. Az egyes napok témái:
festészet, régészet, történelem, fotográfiatörténet, néprajz mindenikéhez megtekintettünk egy-egy
kiállítást vagy gyűjteményt, ez képezte a napok elméleti alapját. A délutánok folyamán
gyakorlatban próbáltuk ki a festményrestaurálást, fényképezést, a világ pénzeihez kapcsolódó
gyakorlatokat, növényi festékkészítést, majd gyapjúfestést. A tábor szakmai részét A Mikó-vár
története című állandó kiállítás anyagának segítségével, A Szentendrei Szabadtéri Múzeum Erdély
virágai című fotódokumentációs időszakos kiállításon való foglalkozásokkal, a múzeumhoz tartozó
Zsögödi Nagy Imre Képtár és szülőház meglátogatásával tettük színesebbé. Tanulmányi kirándulás
formájában meglátogattuk a székelyudvarhelyi, Európában egyedi, ma is működő Kováts
napfényműtermet, ahol a gyerekek száz évet visszamenve az időben, kipróbálhatták a fényképezést,
előhívást, retusálást. Forgócsoportban alkalmunk volt megtekinteni a székelyudvarhelyi Haáz
Rezső Múzeum tárlatait is, így a Leonardo da Vinci találmányai és a Pénz beszél kiállítást is, mely a
csíki múzeumban elkezdett numizmatika napunkat egészítette ki.
Kádár Kincső
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Románia
E-mail: kadarkincso@csikimuzeum.ro
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1. kép.
Őszi családi nap a zsögödi
Nagy Imre Galériában

2. kép.
Iskola másként program
a Székely festékesek kiállításon

másként program
a Székely festékesek
kiállÍtáson

420

„ANYA MONDTA, HOGY BIZTOS LESZ FOGLALKOZÁS, ÉS ITT LES2E§

5. kép.
Múzeumpedagógiai foglalkozás
a vártörténeti kiállításon

6. kép.
Könyvkötés
a Múzeumok Éjszakáján

7. kép. N yári tábor a múzeumban

8. kép. N yári tábor a múzeumban
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